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VOORBERIGHT.
Na de prefacio der Qramatica Corticoe di Idioma Papiamentoe (Korte Spraakkunst der Papiamentsche, d. i. Curazaosche taal) door Alfredo F. Sintiago (1898), kondigt de
schrijver een „diccionario" Papiamentsch-Hollandsch aan. Als
dit werk uitgekomen is — wat niet blijkt — dan is het totnu
toe stellig 7 eenige woordenboek, dat onze taal vergelijkt met
een idioom, dat naar afkomst en wezen Spaansch genoemd kan
worden, en verschenen is binnen de laatste eeuw. 7 Eenig mij
bekende Spaansch-Nederlandsch Woordenboek van vorige
eeuwen is het voor zijn tijd zeer goede getiteld: „Den nieuwen
Dictionaris oft Schadt der Duijtse en Spaensche Talen1' door
Arnoldus de la Porte, Antwerpen 1659; welk werk natuurlijk
thans verouderd is.
Het Spaansch van heden toch is niet meer dat van Cervantes, zelfs niet meer dat van PEREZ GALDOS. Legt men de
stijl van een BLASCO IBANEZ naast die van genoemde, dan
springt het verschil in 7 oog. 7 Nieuwe Spaansch maakt
zich los uit de banden van 7 classicisme, evenals zooveel
andere talen — de onze b.v. — dat thans eindelijk doen.
In „Spaansch Amerika" is de omwenteling in de taal volkomen tot stand gekomen — de rustigste en best-geslaagde
van dat omwenteling-rijke land! Over al heeft zich een frisch
nieuw leven in de taal geopenbaard. Dagbladen als „La Prensa"
en la „Nacidn' van Buenos Aires met hun reuzen-oplagen,
om de andere vele belangrijke or ganen der openbare meening
in de overige republieken niet te noemen, hebben de mondigheid
van 7 Amerikaansche Spaansch, tegenover het Madridsche reeds
lang bewezen.

VOOHBERICHT.

Het woordenboek, dat ik hierbij orts Nederlandsch publiek
en dat van onze kolonien aanbied, heeft met het een en ander
rekening gehouden. Ik heb getracht hierin bijeen te brengen
wat noodig is om het geschreven en gesproken Spaansch in al
zijn ontwikkelings-tijdperken van Cer vantes a f te kunnen verstaan. Met het oog op de Nederlandsche onderdanen in WestIndié — Curazao, Bonaire en Aruba — en wellicht andere
Spaansch sprekende of verstaande personen die onze taal
wenschen te leeren, heb ik in de Nederlandsche verklaringen
meer het karakter van gelijkwaardigheid dan van omschrijving
trachten te leggen. Zoo heb ik bij voorbeeld 'twoord bulla
weergegeven met Jawaai", omdat dit bij ons, ongeveer op
dezelfde gemeenzame wijze gezegd wordt als bulla in 't Spaansch.
Dat ik bij zeer gemeene woorden verzuimd heb de Nederlandsche. equivalenten op te geven, zal men wel niet wraken\
de opname der meest voorkornende platte woorden in 9t Spaansche
gedeelte — met aanwijzing als zoodanig — is verdedigbaar,
omdat 'tvoor de Nederlandsche studeerenden van belang is
plat van beschaafd te leeren onderscheiden. Ook komt het mij
goed voor, onze lange of veel consonanten bevattende woorden
te splitsen (vergévens-gezindheid), en ze hier en daar> van een
toonteeken te voorzien. Voor vreemdelingen wordt het lezen et}
verstaan onzer taal daardoor veel gemakkelijkery en voor
Nederlanders schaadt het niets aan de duidelijkheid.
Vele afgeleide woorden die men zelf door achtervoegsels
(als mente en dorj kan vormen, heb ik niet opgenomen. Slechts
die welke afwijkingen in de beteekenis vertoonen maakten
hierop een uitzondering.
Verder heb ik gemeend eigennamen te moeten opnemen
en vooral ook onregelmatige werkwoords-vormen. Nudemeeste
taal-onderwijzers inzien, dat men de spraakkunst dient te
bestudeeren niet voor, maar tijdens 'thanteeren der „taal-stof",
zal het duidelijk wezen dat ook die woorden niet mogen ontbreken. Daarbij ben ik steeds bij 'tz.g. pretérito perfecto van
de eerste persoon uitgegaan, behalve waar alleen de 3de persoon
onregelmatig was (zoo m u r i o , m u r i e r o n van mor ir).

VOORBERICHT.

lets nieuwsis bij verwijzingen naar ver-weg ståande woorden
de beteekenis er nog eens onmiddellijk bij te geven. Dit bespaart
vervelend zoeken.
Mijn Nederlandsche spelling wijkt in enkele opzichten van
die van De Vries en Te Winkel af {zoo metode voor methode,
filozofie voor philosophie). Waar de Spaansche Academie reeds
een eeuw geleden met die dwaze Ws en pWs gebroken heeft,
vind ik deze nnieuwigheid" voor onze taal niets bijzonders.
Eindelijk heb ik de buiging-r\9s nog laten varen, evenals
ik dit reeds jaren in al wat ik schrijf doe. yt Volstrekt
ontaalkundige en onpraktische daarvan is gelukkig ook in
mijn taalbewustzijn doorgedrongen!
Moge deze eerste proeve van een Spaansch-Nederlandsch
Woordenboek in een behoefte voorzien en — die voorloopig
voldoende bevredigen.
DR. A. A. FOKKER.
AMSTERDAM,

Febr. 1904—April 1906.

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK.
Deze tweede uitgave bevat eenige verbeteringen en nieuwe
woorden, vooral americanismen. Verder zijn de provincialismen
en de onde woorden meestal vervallen.
Wat de toontekens aangaat, deze zijn in overeenstemming
gebracht met de nieuwste voorschriften der Academia.
Wijkt een verkort woord in akcentuering af van het beginwoord, dan wordt een deel van 'tweggelatene tusschen haakjes
ervoor geplaatstf om de juiste betoning te doen uitkomen. Voor
de verdere woorden onder 't zelfde hoofd geldt dan deze laatste
betoning.
DR. A. A. FOKKER.
AMSTERDAM, 24 Nov.

1919.

Lijst van afkortingen enz.
Abreviaturas etc.
adjetivo, bijvoegelijk naamwoord, a. aan, a. d. aan de,
a.h. aan het.
adv.
adverbio, bijwoord.
art.
articulo, lidwoord.
conj.
conjuncién, voeg-woord.
femenino, vrouwelijk.
f,
geleerd, término profesional, docto.
gel.
indicativo, aantoonende wijs.
ind.
ihterjeccidn, tusschen-werpsel.
int.
masculino, mannelijk.
m.
m. d., m. h. hiet de, met het.
adjetivo numeral, bijvoegelijk telwoord.
a. num.
sustantivo numeral, zelfstandig telwoord.
s. num.
num. card. numeral cardinal, hoofd-getal.
num. ord. numeral ordinal, rang-getal.
plural, meervoud.
pl.
participio pasado, verleden deelwoord.
p. p.
pronombre, voornaam-woord.
pr.
presente, tegenwoordige tijd.
pres.
preposicién, voorzetsel.
pr.
pr. pf.
pretérito perfecto, volmaakt verleden tijd.
r.
reflexivo, wederkeerig (werkwoord).
s.
sustantivo, zelfstandig naamwoord.
sing.
singular, enkelvoud.
tr.
transitivo, onovergankelijk (werkwoord).
v. d.} v. h. van de, van het.
v. intr.
verbo intransitivo, onovergankelijk werkwoord.
(v.) r.
(verbo) reflexivo, wederkeerig (werkwoord).
v. tr.
verbo transitivo, onovergankelijk werkwoord.
a.

A.
Am.
C.
Ch.
delfstofk.
E.

Argentinié.
Amerika, Amerikaansch, d. w. z. slechts in Spaansch-Amerika
gebruikelijk, americanismo.
Colombia.
Chile.
delfstofkunde, mineralogia.
Ecuador.

LIJST VAN ÅFKORTINGEN ENZ.
ABREVIATURAS ETC.

f am.
fig.
geneesk.
ÅL
mil.
ontleedk.
oud
otidh.

familaar: gemeenzaarn, familiar.
figuurlijk, figurativo.
geneeskunde, m e d i c i n a .
Mexico,
militair, militar.
ontleedkunde, anatomia.
anticuado.
wil zeggen dat het woord op toestanden of zaken uit de
oude geschiedenis betrekking heeft, antigiiedad.
P.
Peru.
plat of gemeen wil zeggen: niet in een beschaafd gesprek te dulden,
obsceno, vulgarisimo e t c .
prov.
provincie, d. i. niet overal in Spanje gebruikelijk, provincial.
R, K.
Roomsch-Katoliek, religion catolica.
scheik.
scheikunde, quimia.
T.
technische uitdrukking, vakwoord, t é r m i n o técnico.
U.
Uruguay.
V.
Venezuela.
vergr.
vergroot-woord, a u m e n t a t i v o .
verkl.
verklein-woord, ditninutivo.
volkst.
volks-taal, schoon niet bepaald plat, vulgar.
weinig
weinig gebruikelijk, se dice poco.
wisk.
wiskunde, m a t e m å t i c a (algebra, geometrfa etc.)
zeet.
zee-term, scheeps-term, término de marina.
ziektek.
ziekte-kunde, término patoldgico (de enfermedad).
Zig.
of Zig.taal, wil zeggen dat het woord bij 't lage volk,
speciaal bij de Qitano's of Zigeuners in gebruik is (soms
dieventaal), gitano 6 calo.
=
beteekent niet bepaald volkomen gelijk-waardigheid, ook wel
j^inoniem".
— wanneer een vet-gedrukt woord-deel volgt, duidt aan, dat er een of twee
lettergrepen zijn weggelaten, waarnaar men zoeke a a n ' t hoofd der alinea;
B.v. —- dita (blz. 93) leze rnen: comandita.
N.B. Een na 't begin-woord gewijzigd akcent is ook van toepassing o p
al de volgende verkorte woorden, tenzij ånders opgegeven; zoo: r u i n , . » .
( r u i n ) d a d , , , . en ook ruinoso.

A
a, aan, te; naar; jegens, enz.; a que...?
wedden, dat...? a no ser mi padre,
als 't mijn vader niet was.
abab/a, f. —ol, m. klaproos, zie amapola.
abaca, f. Manila -hennep.
abacer/ia, f. kruidenierswinkel; —o, m.
kruidenier.
aba/cial, a. van een abt; —d, m. abt;
—d bendito, gemijterde abt; — dengo,
/v. e abdij; —desa, abdis (v. d. oudste
nonnenklooslers, zooals Santa Clara,
enz., die nog abtelijke privilegién nebben); —dia, f. abdij; abtschap; —diato,
abts waardigheid.
abaco, m. abacus, hoogste gedeelte v. e.
kapiteel, tafel v. Pythagoras.
abad/ejo, m. kabeljauw, winterkoninkje,
abai/adero, m. heuvel, helling; —o, adv.
beneden, omlaag; weg!
abalanzar, v. tr. wegen, balanceeren, drij ven; r. zich storten, ijlen, fam. „vliegen."
abalear, v. tr. wannen, ziften.
abalorios, m. glaskoralen; — de acero,
stålen koralen.
abander/ado, m. banierdrager; —ar, v.
tr. een schip van dokumenten voorzien die zijn vlag wettigen; —izador,
m. aanvoerder, belhamel; fam. heethoofd, twistziek mensch; —izar, v. tr.
woelingen stoken, intrigeeren.
abandon/ado, a. verlaten,
hulpeloos;
fam. losbol; —ar, v. tr. verlaten, verzaken; r. wanhopen; —o, verlatenheid, verwaarloozing.
abani/car, v. tr. bewaaien; —cazo, m.
slag met een waaier; —co, m. waaier,
sprietzeil; —queo, m. gewaaiér; —queria, waaierhandel; —quero, m. waaiermaker of -verkooper.
abaratar, v. tr. goedkoop maken, in prijs
verlagen.
abar/ca, f. boere-sandaal of -schoen;
—car, v. tr. omvatten, omarmen; fam.
monopolizeeren, voor zich alleen nemen; —c6n, m. ijzeren ring, hoepel.
abarloar, v. tr. vast-meren; bij de wind
brassen.
abarquillar, v. tr. de vorm v. e. boot geven.
abarracarse, v. r. de kazernes betrekken.
abarranca/dero, m. afgrond, modderige
weg; fam. moeilijkheid, misstap; —r,
v. tr. gaten graven^ een weg opbreSp.

ken; v. r. in een gat vallen; fam.
in verlegenheid komen.
abarro/tar, v. tr. vastbinden, stouwen;
fam. overladen; —te, m. klein pak
om te stouwen; pl. Am. M. P., allérlei wraar als graan, suiker, brandewijn,
enz., die gewoonl. in 't groot verkocht
worden.
abast/ado, a. wel voorzien; —ar = abastecer.
abaste cedor, m. leverancier; —cer, v.
tr. "leveren, voor de leverantie zorgen;
—cimiento, m. leverantie, provizién.
abasto, m. levering van provizién voor
een stad; kleine borduursels; no dar
abasto (a), niet tot zijn recht laten
komen; no poder dar abasto, niet aan
alle aanvragen kunnen voldoen; no
darse abasto, 't 'wat volhandig hebben.
abatanar, v. tr. vollen (van laken).
åbate, i. uit de weg! pas op!
abati/do, a. terneergeslagen; laag; vlak,
plat; —-miento, m. ontmoediging; —r,
v. tr. overweldigen, neerslaan; fig. ontmoedigen; intr. bukken, af dalen; r.
ontmoedigd zijn; (zeet.) naar lijzijde
gaan.
abd/icar, v. tr. afstand doen van, intrekken, annuleeren; —omen, m. onderbuik.
abecé, m. A B C ; -^-dario, alphabet, a b c
boek, spelboek.
abedul, m. gewone berk.
abej/a, f. bij; —ar, z. colmena, bijenkorf; —arron, —orro, m. paardevlieg;
—aruco, m. bijen-eter; fam. gemeene
vent; —6n, mannetjes-bij, horzel.
abellaca/do, a. laaghartig; schurkachtig;
—rse, v. r. gemeen worden, zich verlagen.
abellotado, a. eikelvormig.
abemolar, v. tr. lager van toon zingen;
T. verzachten.
abernuncio (Lat. abrenuntio, ik zie af),
uitdrukking van verwerping; verre van
mij, weg van mij! ook abrenuncio.
aberracién, f. afdwaling; aberratie.
abert/al, a. vol reten en scheuren of
makkelijk die vormend (grond), ook
en abertal; —ura, f. opening; lek;
aan bod, tegemoetkoming.
abeto, m. zilver-den.
abiert/amente, adv. openlijk, vrijmoedig,
i

abigarrar
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abridero

vrij uit; —o, a. open, in. volle bloei;
fam. oprecht, ook onregelm. p. p. van
abrir, openen.
abigarrar, v. tr. kleurig maken, bespikkelen.
abism ar, v. tr. neerdrukken, vernederen;
—o, afgrond; —os, m. hel.
abjura/cion, f. afzwering; —r, v. tr. afzweren.
ablanda/dor, m. wie kalmeert; —miento,
m. kalmeering, bedaring; —r, v. tr.
bedaren, kalmeeren; verzachten; —tivo,
zacht makend, kalmeerend.
ablucion, f. wassching; watertje.
abnega/cion, f. zelfverloochening; —r, v.
tr. afzien van, zich onthouden van.
aboba/do, a. sullig, onnoozel, geheel
vervuld van een gedachte, die al 't
andere doet vergeten; —miento, m.
onnoozelheid, onnoozele verbazing, versuffing; —r, v. tr. verdooven, bedwelmen, suf maken; r. suf, onnoozel
maken.
aboca/do, a. zacht, smakelijk
(wijn);
—miento, m. onderhoud; —r, v. tr. met
den mond nemen; intr. een kanaal
ingaan; tegemoet treden, mikken op;
abocar a la muerte, de dood nabij
zijn; r. een onderhoud hebben.
abochornado, a. in verlegenheid, teleurgesteld, beschaamd; —r, v. tr. zengen,
schroeien; tarten; beschamen; r. blozen.
abofeiear, v. tr. oorvijgen geven, beleedigen.
aboga/cia, f. raadmanschap, advokaatschap; —da, f. bemiddelaarster, advo*
kaatsvrouw,
vrouwelijke
advokaat;
—dear, v. intr. fam. voor adv. spelen;
—deras, (Am.) spitsvondigheden; —do,
m. advokaat, raadsman; — r , v. tr. bepleiten.
abolengo, m. voorgeslacht; erfstuk.
abol icion, f. afschaffing; —ir, v. tr. afschaffen, opheffen, herroepen.
abolsado, a. opgebuild, gerimpeld.
aboll/adura, f. buil, opbolling; deuk;
relief-werk; —ar, v. tr. opbollen; deuken; relief-werk maken.
abomina/ble, a, afschuwelijk, hatelijk;
—cion, f. gruweldaad, gruwel; verachting; ~ r , v. tr. verafschuwen, minachten.
abon/ado, m. geabonneerde; (fam.)geregeld bezoeker; soy abonado hasta...
ik ben in staat om...; — — a. betrouwbaar, rijk; geschikt voor (in
slechte zin); —ador, m. borg; — anzar,
v. intr. opklaren (van 't weer); —ar,
v. tr. borgstaan; waarborgen; verbeteren); crediet verleenen; staven (een
bewering); bemesten; — en cuenta,
goedschrijven, in 't credit boeken; v. r.

j

inteekenen voor een werk; —aré, m.
schuldbekentenis,
obligatie;
cheque;
volmacht; —o, m. volmacht; kwitantie;
abonnement; mest.
abord/ador, m. enteraar van een schip;
(fam.) indringer; —aje, m. T. entering;
—ar, v. tr. enteren; (zeet.) stooten op;
in de haven brengen; fig. fam. aanklampen, aanspreken; —^o, m. fam.
aanval.
aborre/cedor, a. rerafschuwend, m. verafschuwer; —cer, v. tr. verafschuwen;
—cible, a. afschuwelijk; —cimiento, af =
schuw, afgrijzen; fam. wrok.
abort/ar, v. tr. en intr. een miskraam
hebben, ongelukkig ter wereld brengen
of komen, afdrijven (vrucht); —ivamente, adv. abortief; —ivo, a. abortief,
ongelukkig ter wereld gekomen; —o,
m. miskraam; afdrijving (der vrucht);
fam. monster; —on, m. misgeboorte.
aborujar(se), v. tr. r. (zich) inpakken,
(zich) instoppen.
abotaga/do, gezwollen, trotsch; —miento,
m. zwelling; —rse, v. r. gezwollen zijn,
zwellen.
aboton/ador, m. knoopenhaak; —ar, v. tr.
toeknoopen; intr. uitbotten.
aboveda/do, a. gewelfd, overwulfd; —r,
v. tr. overwelven.
abozalar, v. tr. muilbanden.
abra, f. baai, haven, kreek; vallei, kloof
(in de bergen); opening (in 't want).
abracijo, m. fam. omhelzing, „mokkel."
Abrahån, m. Abraham.
abrasa/damente, adv. vurig, begeerig;
—dor, verbrander, brandend; —miento,
m. verbranding, ontsteking; —r, v. tr.
branden, in brand steken; fam. tarten;
r. in woede ontsteken, gloeien.
abraz/adera, f. metalen bandje; kram,
klamp; —ador, m. en a. omhelzer, orahelzend; schoolplak; fam. dievenvanger;
—amiento, m. omhelzing; —ar, v. tr.
omhelzen; omringen; overzien, toezien;
—o, m. omhelzing.
abrenuncio = abernuncio.
abreva/dero, m. drinkplaats voor vee;
—do, a. zacht gemaakt of geweekt
—-dor, m. die te drinken
; in water;
geeft; —r, v. tr. (vee) te drinken
geven; bewateren; doorweeken.
abrevia/ci6n, f. afkorting; —damente,
adv. in 't kort, bij wijze van verkorting; —dor, m. af kort er, afkortend;
—r, v. tr. afkorten, versnellen; —tura,
f. verkorting, afkorting.
abribonarse, v. r. een schelm worden;
fam. landloopen, lanterfanten.
abrid/ero, m. soort perzik; a. gemakkelijk te openen; —or, m. nektarine,
vrucht gelijkende op perzik (ook de

I
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abrigar
boom); (blikken-)opener; entmes; —or
de låminas, graveur; —or en hueco,
priemdrijver.
abrig/ar, v. tr. beschermen, beschutten;
patronizeeren; koesteren (b.v. voornemen, propésito a. a.); —o, m. beschutting, schuilplaats; mantel; hulp.
abril, m. April; —eno, a. April-, april achtig.
abrillanta/dor, m. handelaar in juweelen;
diamant-slijper; —r, v. tr. diamanten
of metalen als diamant slijpen.
abrimiento, m. opening, ontsluiting.
abrir, v. tr. openen, beginnen; graveeren; intr. zich uitbreiden; — el dia,
dagen, ochtend worden; — el ojo, op
zijn hoede zijn; — la mano, vrijgevig
zijn; voor omkooping vatbaar zijn; —registro, lading beginnen in te nemen;
r. open zijn of gaan, zich uitbreiden
of -spreiden; fig. mededeelen, een
geheim openbaren.
abroch/ador, m. knoopenhaak; —adores
de algodon, katoenen veters; —ar,
v. tr. toeknoopen, toehaken of strikken a. a.
v
abroga/ci6n, f. terugtrekking, intrekking;
—r, v. tr. intrekke.n, terugwijzen.
abroj/al, m. plaats vol distels; —in,
m. soort zeeslak; —o, m. (plant)
doorn, prikkel, stekel; distel, ranonkel;
—os, m. verborgen klippen in zee.
abroquelar, v. tr. (zeet.) tegen -brassen)
r. zich dekken achter een schild (ook
fig.).
abrotano, m. citroen-kruid.
abruma/do, a. mistig; afgemat; —dor,
m. verdrukker; plager, kweller; —r,
v. tr. neerdrukken; overstelpen, te boven gaan; r. mistig worden.
abruta/do, a. grof, ongezeggelijk, bruut;
—rse, v. r. zoo worden.
absceso, m. abces.
åbside, f. middel-boog in kerk.
absolu/cion, f. absolutie, vrijspraak; —ta,
f. dogma; —tamente, adv. volstrekt
(niet); —to, a. volstrekt; gebiedend;
—torio, a. absolveerend, vrijsprekend.
absolver, v. tr. absolutie geven, kwijtschelden; vrijspreken.
absor/ber, v. tr. absorbeeren, in zich opnemen; geheel vervullen of in beslag
nemen; —bencia, f. —cion, f. absorptie, opname in zich; —to, a. in
gedachten verzonken, onthutst.
abstenerse, v. r. (me abstengo), zich
onthouden, afschaffer zijn.
abster/gente, a.
purgatief, zuiverend;
—ger, v. tr. zuiveren; —sion, reiniging v. e. wond; —sivo, a. zuiverend,
abstergent.
abstinen/cia,
f. onthouding; —te, a.
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acabildar

I

onthoudend; —te, m. f. onthouder, die
zich onthoudt.
abstr^/ccion, f. abstraktie, afzonderingj
leruggetrokkenheid; —ctivo, a. abstraktief; —cto, a. abstract, afgeleid;
—er, v. tr. afleiden, abstraheeren, weerhouden; r. zich afzonderen voor overpeinzing; —ido, a. afgezonderd, afgetrokkén of verzonken in gedachten,
abstruso, a. diepzinnig, verholen.
absuelto, a. vergeven, vrijgesproken.
absurdo, m. onzin, ongerijmdheid; a. —a,
onzinnig.
abubifla, f. hop (vogel).
abuel/a, f. grootmoeder; —o, m. grootvader, voorvader.
abulta/do, a. lijvig; —r, v. tr. vermeerderen, vergrooten; intr. lijvig zijn of
worden.
abund/amiento : en mayor — .-= en confirmacion, —ancia, f. overvloed, weelde;
—ante, a. overvloedig; —antemente,
adv. overvloedig, ruim; —ar, v. intr.
overvloedig zijn; overvloed hebben;
—oso (oud) = abundante.
jabur! int. weinig = adiés!
aburri/do, a. „landerig,' vervelend; —
miento, m. verveling, landerigheid;
walg; —r, v. tr. vervelen, ergeren; r.
zich vervelen, genoeg van iets krijgen.
aburuja/r, v. tr. r. samendrukken, oprollen in kleine kluwtjes, zie aborujar.
abus/ar, v. tr. misbruiken; misbruik maken van (de); —-ivo, a. verkeerd, abusief; —o, m. misbruik.
abyec/cion, f. laagheid; —to, laag, gemeen.
acå, adv. hierheen, hier; £ de cuando acå?
sinds wanneer? ven acå! kom hier! acå
y alla, hier en daarheen; s!n mås acå
ni mås allé, zonder iets meer of verder;
de hoy acå, van vandaag af, van
heden af; de entonces acå, van toen
af, sindsdien.
acaba/ble, a. beéindigbaar, voorbijgaand;
damente,
adv. volmaakt; —do, a.
volkomén, volmaakt; f am. oud, versleten, „ o p " ; —dor, m. eindiger, afmaker; —lar, v. tr. ten volle leveren,
vol-maken; —miento, m. einde, volmaking; dood; —r, v. tr. eindigen,
af maken; afjakkeren, af matten; yolbrengen, erlangen; intr. eindigen, afloopen; sterven, wegteren; acabar de...
iets juist gedaan hebben ( = ' Fransch
venir de), ook: eindigen met; jacabaras
de resollar! fam., zoo, zou je ook
''s. wat zeggen!; —r, v. r. zwak worden.
acaball/ado, a. paardachtig; —ar, v. tr.
(een merrie) dekken.
acabildar, v. tr. trachten stemmen te
winnen.

i
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acabose
acabés/e, —ito, i. uit! nu is 't uit!
acabronado, a. „parmant", 't hoofd omhoog houdend als een bok.
acacia, f. akacia, — de bola, bal-akacia.
acachetear, v. tr. tikken, een klap geven.
acad/emia, f. akademie; naakt-figuur;
—émico, m. lid v. d. academie; a.
academisch.
acae/cedero, a. toevallig
gebeurend;
—cer, v. intr. voorvallen, gebeuren;
—cimiento, m. gebeurtenis, voorval.
acaldar, v. intr. (prov.) : me acaldé en la
cama, maakte me bedlegerig; r. te
pas komen, passen in.
acalenturarse, v. r. koortsachtig worden.
acalora/miento, m. vuur, opwinding; —r,
v.tr. verhitten, doen ontvlammen, aanzetten; r. warm worden.
acallar, v . t r . stillen, doen zwijgen; bedaren.
acamado, a. platgeslagen (door regen of
wind, 't graan).
acamp/amento, m. mil. kamp; —ar, v. tr.
doen kampeeren; —o, m. gemeene
acamusado, a. gemslederen.
[weide.
acanala/do, a. v. e. gleuf of vore
voorzien; —dor, m. vorm, schaaf om
groeven te maken; —dura, f. groef
(in een pilaar), vore; —r, v . t r . groeven of voren maken; een kanaal
maken.
acanall/ado, a. min, gemeen van aard;
—ar, v. intr. r. min of gemeen worden.
acanelado, a. kaneel -kleurig.
acanillado, a. geribd, gestreept.
acantalear, v. intr. zwaar hagelen.
acantarar, v. tr. bij cåntaros meten.
acantilla/do, steil (kust); —r, v. intr.
tegen klippen oploopen.
acanto, m. akanthus (plant, ook bereklauw); loofwerk a. e. pilaar.
acantonamiento, m. kantonnement, kwartieren; —r, v. tr. inkwartieren, kantonneeren.
acanonear, v . t r . beschieten met kanonnen.
acapara/dor, opkooper; —r, zich 't monopolie verzekeren door alles op te
koopen.
acaparrarse, v. r. zich dekken, zich onder
een ånders bescherming steilen.
acardenalar, v. tr. bont en blauw slaan,
knijpen, kneuzen; r. bedekt raken met
kneuzingen.
acaricia/dor, m. streelend, liefkoozend;
—r, v. tr. streelen, liefkoozen.
acarre adizo, a. vervoerbaar; —ador, m.
drager, sjouwerman, kruier; —ar, v. tr.
vervoeren. per kar transporteeren; fig.
veroorzaken; r. beloopen, zich op den
hals halen; —o, m. vervoer, transport;
karrevracht.
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aceite
acartonarse, v. r. opdrogen, mager worden.
aeaso, m. kans, toeval; adv. wellicht,
misschien, soms; j — ! i. hoe nu!,
(oud) bij toeval; por si acaso, voor
geval dat....
acat/adamente, adv. eerbiedig, met vereering; —amiento, m. eerbied, hoogachting, vereering; —ar, v. tr. ontzien,
eerbiedigen, (ver)eeren.
acatarrarse, v . r. kou vatten.
acaudala/do, a. rijk, welgesteld; ~-r, v
tr. en intr. rijkdommen verzamelen.
acaudillar, v. tr. aanvoeren, leiden (tot).
acceder (a), v. intr. toetreden, goed^
vinden.
acces/ible, a. toegankelijk, bereikbaar, genaakbaar, benaderbaar; —ion, f. toetreding; aanval; —o, m. gemakkelijkheid (in 't toespreken, enz.), toegang;
paring, kopulatie; —oriamente, adv. op
bijkomstige wijze; —orias, f. bijgebouwen; van straat toegankelijke huurhuizen; —orio, a. bijbehoorend, bijkomstig, toegevoegd; ondergeschikt.
accident ado, a. onderhevig aan toevallen, stuipen a. a.; —al, a. toevallig; —arse, v. r. een toeval krijgen,
bezwijmen; —azo, m. hevige ziekteaanval; —e, m. toeval, beroerte; ongeval.
accion, f. aktie, proces; daad; treff en;
aandeel; — de gracias, dankzegging,
dankdienst; —ar, v. intr. gestikuleeren,
gebaren maken; —ista, m. aandeelhouder.
acebal of —edo, m. aanplant van hulst;
—o, hulst
wilde olijfboom; —ina, f. wilde olijf.
boomen; a. van wilde olijven; —e, m.
wilde olijfboom; —ina, f. wilde olijf.
acecinar, v. tr. vleesch zouten en dro gen; v. r. oud en verweerd worden.
acech/ador, m. —6n, m. bespieder, indringer, dief in hinderlaag; —ar, v. tr.
belagen, loeren o p ; —e, m. groene
vitriool; —o, m. belaging, hinderlaag;
en acecho, in hinderlaag loerend,
op wacht.
aced/ar, v. tr. zuur maken, doorgisten;
mishagen; —era, f. zuring; —erilla, f.
wilde zuring; —ia, f. zuurheid, scherpte; ,,'t zuur" (in de mond), 'n zeevisch; —o, a. zuur; brommig, onvrlendelijk.
aceit/e, m. olie; hårs; essence; —e de
corner, olijf olie; —e de pescado, wal*
vischtraan; —e Palma Cristi, kastorolie, ricini-olie; —e de pal, kopahubalsem; —e de palmas, palm-olie;
cundir como mancha de aceite, zich
verbreiden als een olievlek; —era, f.

aceleracion
oliekruik; oliefleschje; oliekan; — eria>
f. oliehandel; —ero, m. olie-verkooper;
olie-vat; —illo, m. (Am.) toilet-olie;
—oso, a. olie-achtig, vet; —una, f.
groene olijf; —unado, a. olijfkleurig; ~
unero, m. olijvenverzamelaar, -oogster,
-verkooper; —uno, m. olijf boom; a,
olijf gro en.
acelera/cion, f. —miento, m. versnelling,
snelheid; —damente, adv. snei, haastig; —r, v. tr. versnellen, verhaasten.
acelga, f. witte biet.
acémil/a, f. lastdier; muilezel; —år, a.
van een muilezel; —eria, f. muilezel stal; —ero, m. muilezeldrijver; a. van
muilezels.
acemit/a, f. fijn zemelbrood; —e, m.
fijne zemelen; soort soep v. gerooste en
half gemalen tarwe; Am. -P. zeer gemeen zemelbrood.
acendrar, v. tr. verfijnen, zuiveren (vooral
metalen).
acensuar, v. t. cijns opleggen, (bezitting).
acent/o, m. (klem)toon, klank; —uaci6n,
akcentuatie; —uar, nadruk leggen op,
van tconteekens voozien.
acefi/a, f. watermolen; —ero, m. pachter of. houder v. e. watermolen.
acepcion, f. beteekenis; voor- ingenomenheid (met persoon).
acepill/adura, f. schaafsel, krullen; —ar,
v. tr. schaven; borstelen.
acept/able, a. aannemelijk; —acion, f.
aarmeming, goedkeuring; akceptatie;
—ador, m. en —ante, m. die de wissel
akcepteert, akceptant; —ar, v. tr. akcepteeren, genoegen nemen met; aannemen; —o, a. goedgevonden, welkom,
aangenaam; —or in: aceptor de personaSj partijdig man.
acequi/a, f. kanaal, waterleiding; —ado,
a. gedraineerd; —ero, m. opzichter over
waterleidingen.
[kant.
lacera, f. wandelpad, rij huizen aan één
acera/cion, f. verstaling; —do, m. t?t
staal gemaakt; gestaald; —r, v. tr.
stålen, bedekkén m. staal; (staal)harden; v. r. staal vvorden.
acerbo, a. ruw, bits, wreed.
acerca, adv. en — de prp. omtrent,
betreffende; —r, v. tr. naderbij brengen; v. r. naderen.
aceri/co, —Ho, m. (spelde)kussentje.
acero, m. staal; blanke wapens; — colado, — fundido, gegoten staal; — de
agua, waterstaal, fijnst staal voor gereedschappen; —s, moed, eetlust.
acerol/o, m. soort hagedoorn met peterselieachtig' blad; soort mispel-bo Dm;
—a, f. de vrueht daarvan, soort mispel.
acérrim/amente, adv. streng, vinnig, hevig; —o, a. krachtig, streng.

acoceamiento
acert/adamente, adv. op geschikte wijze;
—ado, a, geschikt, behoorlijk; —ador,
m. goed schutter („treffer"); —ar, v.
tr. raken, treffen, raden; slagen; wor*
tel-schieten; v. intr. onverwacht gebeuren, juist (of net) treffen; —ijo, m.
raadsel.
acervo, m. hoop, massa; zandbank in
'n rivier of v66r 'n haven.
acet/ato, m. azijnzuur zout; (acét)ico, a.
azijnzuur.
acetar (oud) = aceptar.
acetre, m. kleine emmer, wijwater-bakje
of -vat.
aciago, a. ongelukkig; ellendig; noodlottig.
acial, m. neusknijper (voor 'n paard).
aciano, m. korenbloem.
acibar, m. aloe; bitterheid, mishagen;
— hepåtico, Barbados-aloe.
acibarar, v. tr. fig. verbitteren, mishagen
veroorzaken.
acicalar, v. tr. oppoetsen, glanzen; v. r.
zich optooien.
aci/cate, m. Moorsche spoor; fig. prikkel.
acid/ez, f. zuurheid; —ificar, v. tr. zuur
maken.
åcido, m,. zuur; a. zuur, scherp; — acét:co, azijnzuur; — nitrico, salpeterzuur;
— sulfurico, zwavelzuur.
acidular, v. tr. zuur of zuurachtig maken,
v. r. zuur worden.
acidulo, a. zuurachtig, zuur bevattend.
acierto, m. juiste tref; 't juiste raden;
voorzichtigheid; kans; con — met
goede uitwerking, doeltreffend.
aci/jc, m. vitriool (meer caparrosa en
aceche).
acimboga, f. kwee (vrueht) = azamboa;
versuikerde schil van de vrueht.
åcimo, a. ongegist.
acion, f. stijgbeugel-riem.
acirate, m. grens, grenspaal; rand (in
een tuin).
acitara, f. dunne muur; zadelboog (voornaamste onderdeel van 't zadel, van
gewelfd hout).
acitrén, m. gekonfijte „acimboga" (soort
citroen).
aclam/acidn, f.
gejuich,
toejuiching;
—ador, m. toejuicher; —ar, v. tr. toejuichen, intr. juichen.
aclara/cidn, f. uitlegging, opheldering;
—r, v. tr. uitleggeri, verduidelijken; tot
klaarheid brengen, klaren; v. intr. helder worden ;tot klaarheid komen.
aclimata ci6n, f. akklimatizeering; —r,
v. tr. akklimatizeeren.
acobardar, v. tr. afschrikken, vrees inooezemen.
acocea/miento, m. schop, trap, 't schoppen of trappen; —r, v. tr. schoppen

acochinar
(tegen), trappen; fig. honen, beleedigen,
acochinar, v. tr. vermoorden; slachten;
fig. vernederen; in de doofpot doen.
acod/adura, f. elleboog-buiging; 't leunen op de elleboog; 't stekken van
wijnstok; —alar, v. tr. stutten; bovendrempels invoegen; —ar, v. tr. stekken (wijnstok); leunen op; —erarse,
v. r. (zeet.) langs zij komen (in gevecht -stelling), tegen den wind ankeren,
om niet te wenden; —iciar, v. tr. azen
op, hunkeren naar; —illar, v. tr. buigen met een hoek; —o, m. stek
(wijnstok a. a.).
acog/er, v. tr. ontvången, herbergen; fig.
beschutten; v. r. zijn toevlucht nemen,
schuilen; —ida, f. ontvangst; onthaal;
samenvloeiing samenpakking.
acogollar, v. tr. met matten dekken
(planten).
acogotar, v. tr. dooden door een slag
op de nek.
acolchar, v. tr. stikken, kapitonneeren, als
een matras bewerken.
acolito, m. kameraad, helper; koorknaap.
acolla/r, v. —rar, v. tr. (vee) aaneenkoppelen, 't juk opleggen; (honden)
koppelen.
acollonar, v. tr. f am. bang maken; zie
acobardar.
acomet/er, v. tr. aanvallen; ondernemen,
beginnen; —ida, f. —imiento, m. aanval; —ividad, f. aanvallende, strijdlustige stemming of aard; —ivo, a. aanvallend, strijdlustig.
acomod/able,
a.
geschikt,
passend;
—acién, f. aanpassing, akkomodatie,
geschiktheid; —ado, a. geschikt; rijk;
matig; gemakzuchtig; —ador, m. die
schikt of in orde maakt; —adora, f.
loge-bewaakster voor dames (schouwburg); —amiento, m. schikking, geschiktheid, gemak; —ar, v. tr. schikken,
regelen; verzoenen; meubileeren; een
betrekking bezorgen; v. intr. en r.
passen, (zich) schikken; —aticio, a.
toepasselijk, figuurlijk; —o, m. betrekking; voordeel; gemak.
acompana/do, m. assistent (geneesheer)
a. a. —dor, m. kameraad, helper;
begeleider (in de muziek); —miento,
m. gevolg, bijbehoorend gezelschap;
(muz.) begeleiding; —nta, f. (Pereda)
dame v. gezelschap, gezélschaps-juffrouw; — nte, a. vergezéllend, gezelschaphoudend; —r, v. tr. vergezellen;
gezelschap houden; sturen% of zenden
met of bij; (muz.) begeleiden; r. konsult houden, raadplegen; acompanado
de, in gezelschap van, samen met.
acompasado, a. regelmatig, in de maat;
goed geregeld.
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acornear
aconchar, v. tr. repareeren (schip); op
't strand werpen.
acondiciona/do, a. met bien of mal:
goed of slécht gesteld, in goede of
slechte omstandigheden; mal acondicionado ook: slecht gehumeurd, moeilijk van karakter; —r, v. tr. regelen,
aan de noodige voorwaarden laten
voldoen; r. een eigenschap erlangen.
acongojar, v. tr. beangstigen, kwellen,
onderdrukken; r. zich beangstigen, zich
kwellen.
acdnito, m. aconiet.
aconsejar, v. tr. raden, aanraden; r. raad
inwinnen.
aconte/cedero, a. gebeurlijk; —cer, v.
intr. gebeuren; —cimiento, m. gebeurtenis, voorval.
acop/ado, a. beker- of kop-vormig; —ar,
v. intr.
van boven rond tceloopen
(planten); —etado, a. de vorm hebbend van een „toepetje" (pruikje voor
de kruin van 't hoofd).
acopi/ar, v. tr. opkoopen, monopolizeeren; opkoopen, opschuren; —o, m.
ophooping,
opkooping,
opzameling,
voorraad.
acoplar, v. tr. aaneenvoegen, -lasschen,
geschillen uit de weg ruimen; koppelen, met een juk aaneenkoppelen; r.
zich verzoenen, 't goed maken.
acoquinar, v. tr, r. fam. afschrikken, bang
maken (worden); ontmoedigen.
acoraza/do, a. gepantserd; m. (buque) —
pantser-schip; —r, v. tr. pantseren } een
pantser aandoen.
acorazonado, a. hartvormig.
acorcharse, v. r. verschrompelen, verdrogen; stijf of gevoelloos in de leden
worden.
acord/ada, f. brief van hooger rechter
aan lager, of van rechter aan voornaam persoon tot geheime terechtwijzing; bewijsstuk; —adamente, adj. bij
onderlinge overeenkomst, gezamenlijk,
eendrachtig; —ado, a. toegestaan, met
beradenheid gedaan, bezadigd; —ar,
v. tr.
beraden, besluiten;
toestaan;
herinneren; bijkomen uit een bezwijming; stemmen (muziek-instr.); r. zich
herinneren; denken aan; overeenkomen; intr. 't goedvinden, 't eens zijn;
—e, a. overeenstemmend, „kloppend";
adv. unaniem, met algemeene stemmen; m. samenklank, akkoord, harmonie.
acordelar, v. tr. met een koord meten,
uitmeten.
acordon/ado, a. recht (niet krom); om
singeld, geblokkeerd; —ar, v. tr. met
een kordon omsluiten, omsingelen.
acornear, v. tr. met de horens stooten.
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acorralar
acorralar
acorralar, v.
v. tr.
tr. vee
vee opsluiten;
opsluiten; tegen
tegen iets
iets
acorralar,
aandrukken; (f(fam.)
am.) bang maken;
maken; r.r.
aandrukken;
wegschuilen.
wegschuilen.
.
acort/amlento,
acort/amiento, m.
m. samentrekking;
samentrekking; a!korafkorting;
ting; -ar,
—ar, v.
v. tr.
tr. verkorten,
verkorten, verrnindeverminderen;
ren; samentrekken;
samentrekken; r.r. verlegen
verlegen of
of
schuchter zijn
zijn of
of worden.
worden.
schuchter
acosa,
miento,
m.
vervolging;
—r,
v.
tr.
acosa.miento, m. vervolging; -r, v. tr.
vervolgen; plagen;
plagen; knevelen,
knevelen, lastig
lastig
vervolgen;
vallen.
vallen.
acostar, v.
v. tr.
tr. neerleggen;
neerleggen; te
te bed
bed leggen;
leggen;
acostar,
v. r.r. naar
naar bed
bed gaan;
gaan; naderen;
naderen; kust
ku3t
v.
bezeilen. langs
langs zij
zij komen;
komen; overhellen,
overhellen,
bezeilen,
uit 't't evenwicht
evefiwicht komen
komen (ook
( o o keen
eenw
eeguit
weegschaal).
schaal).
acostumbra/do,
a.
gewoon;
—r,
v.
tr.
acostumbra/do, a. gewoon; -r, v:.tr.
gewennen, intr.
intr. wennen;
wennen; gewoon
gewoon zijn
zijn;;
gewennen,
zich aan
aan iets
iets wennen,
wennen, aan
aan iets
iets geger.r. zich
woon raken.
raken.
woon
acot/acion, f.f. of
of -amiento,
—amiento, m.
m. vastvastacot/acion,
stelling del'
der grenzen;
grenzen; noteering,
noteering, aan
aan-~
stelling
teekening, noot,
noot, nummering;
nummering; bagage
bagage
teekening,
van
tooneelspelers,
ook
de
heele
toovan tooneelspelers, ook de heele tooneel-toestel; -ar,
—ar, v.
v. tr.
tr. grenzen
grenzen vastvastneel-toestel;
steilen, == (a)dehesar,
(a)dehesar, oud
oud defesar,
defesar>
stellen,
aanhalen, aanteekeningen
aanteekeningen maken;
maken; toptopaanhalen,
pen; tegen
tegen een
een zekere
zekere prijs
prijs nernen,
nemen,
pen;
aannemen.
aannemen.
acre, a.
a. scherp
scherp van
van smaak
smaak of
of reuk,
reuk,
acre,
bitter, zuur.
zuur.
bitter,
acre/cencia, 'f.f. toename;
toename; -centador,
—centador, a.
a.
acre/cencla,
m. f.f. verrneerderend,
vermeerderend, vermeerderaar
vermeerderaar;;
m.
—centamiento, -— toename
toename;; -centar,
—centar,
-·centamiento,
v. tr.
tr. doen
doen toenemen,
toenemen, verrneerderen,
vermeerderen,
v.
bevordei
en
en
zie
aumentar.
bevorderen en zie aumentar.
acredita/do, a.
a. aanzienlijk,
aanzienlijk, notabel,
notabel, in
in
acredlta/do,
aanzien; goed
goed beklant;
beklant; -r,
—r, v.
v. tr.
tr. krekreaanzien;
diteeren, in
in krediet
krediet of
of aanzien
aanzien brengen;
brengen;
diteeren,
bewijzen, staven
staven;; v.
v. r.r. krediet
krediet of
of aanaanbcwijzen,
zien verwerven.
verwerven.
zien
acreedor,
m.
krediteur;
—.
a.
verdienste»
acreedor, m. krediteur;
a. verdienste
lijk, waardig.
waardig.
lijk,
acrib/ar, v.
v. tr.
tr. ziften,
ziften, zeven;
zeven; -illar,
—illar, v.
v. tr.
tr.
acribjar,
vol gaatjes
gaatjes maken;
maken; lastig
lastig vallen,
vallen,
vol
kwellen.
kwellen.
acrimin/acion, f.f. beschuldiging;
beschuldiging; -ar,
—ar, v.
v.
acrhnin/acion,
tr. heschuldigen;
beschuldigen; overdrijven,
overdrijven, erger
erger
tr.
voorstellen, erger
erger maken.
maken.
voorstellen,
acrimonia, f.f. bitsheid,
bitsheid, scherpheid;
scherpheid; scherpscherpacrimonla,
te '(smaak,
(smaak, reuk),
reuk) ; .
te
acrisolar, v.
v. tr.
tr. zuiveren,
zuiveren, reinigen
reinigen in
in de
de
acrisolar,
smeltkroes; fig.
fig. in
in al
al zijn
zijn helderheid
helderheid
smeltkrocs;
doen
uitkomen.
doen uitkomen.
acristianar, v.
v. tr.
tr. doopen,
doopen, kerstenen.
kerstenen.
acristianar,
acritud, f.f. zie
zie acrlmonia.
acrimonia.
acritud,
ac robåt a, m.
m. akrobaat,
akrobaat, kunsternaker.
kunstemaker.
acrobata,
act/a, akte,
akte, "bescheid";
„bescheid"; -ea,
—ea, f.f. dwergdwergact/a,
vlier == yezgo;
yezgo; -itud,
—itud, f.
f. houding,
houding,
vlier
stelling; -ivamente,
—ivamente, adv.
adv. werkzaam;
werkzaam;
stclling;
—ivar, v.
v. tr.
tr. in
in beweging
beweging brengen,
brengen,
-ivar,
bespoedigen;
—ivadad,
f.
werkzaambespoedigenj -ivadad, f. werkzaamheid, levendigheidj
levendigheid; -ivo,
~ i v o , m.
m. aktief;
aktief;
heid,
Q

acurrucar
acurrticaf

a. werkzaam,
werkzaam, druk,
druk, ijverig;
ijverig; --0,
—o, m.
m.
a.
bedrijf, handeling;
handeling; aktie;
aktie; vleeschelijke
vleeschelijke
bcdrijf,
gemeenschap (=
( = copula
copula carnal);
carnal); -or,
—or,
gerneenschap
m. tooneelspeler,
tooneelspeler, aanklager,
aanklager, eischerj
eischer;
m.
—riz, f.f. tconeel-speelster
tooneel-speekter;; -uado",
—uacién, f.f.
-riz,
rechts -verloop,
-verloop, rechts
rechts-handeling;
—uarechts
-handeling; -ua...
do, a.
a. bekwaam,
bekwaam, expert;
expert; -ual,
—ual, a.
a. ak
ak-..
do,
tueel,
tegenwoordig;
—ualidad,
f.
ak-..
tue el, tegenwoordig; -ualidad, f. ak
tualiteit, gebeurtenis
gebeurtenis van
van de
de laatste
laatste
tualiteit,
tijd; -ualmente,
—ualmente, adv.
adv. bijw.
bijw. van
van 't't
tijd;
voiige;
—uante, m.
m. verdediger
verdediger v.
v. e.
e.
VOl
igE; -uante,
stelling in.
in 't't openbaar;
openbaar; -nar,
—nar, v.
v. tr.
tr.
stelling
bepleiten, instrueeren:
instrueeren; verteren;
verteren; v.
v. intr.
intr.
bepleiten,
handelend optreden;
optreden; optreden,
optreden, spelen
spelen
handelend
(tooneel); -uario,
—uario, m.
m. aktuaris,
aktuaris, grifficr;
griffier;
(tooneel);
notaris.
notaris,
acuadrillar,
v.
tr.
(troep
of
partij)
aan»
acuaurilrar, v. tr. (troep of partij) aanvoeren.
voeren.
acuarela, f.f. waterverf-teekening.
waterverf-teekening.
acuarela,
acuario, m.
m. Aquarius
Aquarius (de
(de Waterman);
Waterman);
acuarlo,
aquarium.
aquarium.
acu.artela/do, a.
a. in
in garnizoen;
garnizoen; ingekwaringekwaracuartela/do,
tierd; -miento,
—miento, m.
m. hetin
het in garnizoen
garnizoen
tierd;
leggen; inkwartieren
inkwartieren van
van tro~pen;
troepen;
leggen:
kwartieren;; -r,
—r, v.
v. tr.
tr. in
in garrnzoen
garnizoen
kwartieren
leggen, inkwartieren;
inkwartieren; in
in vieren
vieren ver
verleggen,
deelen (wapenk.).
(wapenk.).
deelen
acuåtico, .acuatil,
acuåtil, ' a.
a. water-a.
water-.
acuatico,
acuci/a, f.f. heftig
heftig verlangen,
verlangen, haast;
haast; -—
acuci/a,
adamente, adv.
adv. gretig,
gretig, haastig
haastig;; -ar,
—ar,
adarnente,
v. tr.
tr. heftig
heftig begeeren;
begeeren; aanzetten;
aanzetten; intr.
intr.
v.
zich haasten;
haasten; -Gsa,
—oso, a.
a. volijverig,
volijverig,
zich
angstvallig.
angstvallig.
acuchiliar, v.
v. tr.
tr. in
in stukken
stukken snijden;
snijden; doordooracuchilIar,
steken, hakken:
hakken; v.
v. r.r. met
met messen
messen of
of
stekcn,
met
woorden
vechten.
met woorden vechten.
acudir, v.
v. intr.
intr. te
te hulp
hulp komen,
komen, komen
komen
acudir,
toeloopen; met
met iets
iets aankomen,
aankomen, zijn
zijn
toeloopen;
toevlucht, nemen
nemen tot
tot;;ergens
ergens veel
veel kokotoevlucht
men.
men.
acueducto, m.
m. waterleiding.
waterleiding.
acueducto,
acueFdo, In.
m. overleg,
overleg, beslissing
beslissing v.
v. e.
e.
acueedo,
rechtér; besluit;
besluit; meening,
meening, raad;
raad; korps
korps
rcchter;
magistraten v~
v. e.
e. hoog
hoog kollege;
kollege; overovermagistraten
eenstemming; de
de acuerdo,
acuerdo, eenstemmig
eenstemmig;,
eenstemming;
estar "de
de acuerdo,
acuerdo, het
het eens
eens zijn,
zijn, overoverestar
eenstemmen.
eenstemmen.
.
acuitar, v.
v. tr.
tr. r.r. (zich)
(zich) bedroeven.
bedroeven.
acuitar,
acumula/cion,
ophooping; akkumulatiej
akkumulatie;
acumula,
cion, f.f. ophooping;
—dor, In.
m. akkurnulator,
akkumulator, ophooper;
ophooper; -r,
—r,
-dor,
v. tr.
tr. ophoopen;
ophoopen; akkumuleeren;
akkumuleeren; opzaopzav.
melen;; aanwrijven,
aanwrijven, van
van iets
iets beschulbeschulmelen
digen; -tivamente,
—tivamente, adv.
adv. bij
bij ophooophoodigen;
ping;
gezamenlijk;
bij
wijze
van
voorping; gezamenlijk: bij wijze van voorzorg.
zarg.
acuna/cion, f.f. rnunt,
munt, aanmunting;
aanmunting; -r,
—r, v.
v.
acuna.cion,
tr. munten,
munten, munt
munt slaan;
slaan; keggeri
keggen inslaan
inslaan
tr.
in; geld
geld oppotten.
oppotten.
in;
acuos/idad, f.
f, waterachtigheid;
waterachtigheid; waterigwaterigacuos/Idad,
heid; -0,
—o, a.
a. waterachtig,
waterachtig, waterig.
waterig.
heid;
acurrucar, v.
v. tr.
tr. r.r. (zich)
(zich) in
in dekens
dekens of
acurrucar,
kleeren wikkelen,
wikkelen, (zich)
(zich) warm
warm instepinstopkleeren
Q

acusable
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pen; v. r. ineenduiken; r. op de ach- I
terste pooten gaan zitten.
i
acus/able, a. beschuldigbaar; —acion, f. |
beschuldiging; aanklacht; —ador, m. [
beschuldiger, aanklager; —ar, v. tr, I
aanklagen, be<$chuld:gen; (ontvangst)erkennen; bekennen (bij 't kaartspel); j
—atorio, a. aanklagend, aanklacht of I
beschuldiging bevattend; —e, m. ont- |
vangst-bericht; 't bekennen (bij 't kaartspel); —6n, m. f am. overbrenger.
I
acustic/a, f. akoestiek, leer van gehoor I
en geluid; —o, o. wat op gehoor |
of geluid betrekking heeft.
I
acut angulo, a. scherphoekig; —o, a. (gel)
scherp.
i
achac/ar, v. tr. beschuldigen van, toe- i
scjirijven, aanwrijven, wijten; v. r. zich I
aanmatigen; —osa, a. ziekelijk, sukkelend.
!
achaflanar, v. tr. schuin doen afloopen I
(plat voorwerp).
|
achantarse, v. r. (fam ) zich bedwingen, |
zich verbergen bij gevaar.
!
achaparrado, a. mismaakt klein, dwerg- i
achtig.
achaque, m. ongesteldheid; voorwendsel, exkuus; onderwerp, zaak; maandstonden.
achares, m. dar —, jaloersch maken.
acharolar, v. tr. vernissen, verlakken.
achatar, v. tr. vlak of plat maken.
achica do, a. kinderlijk, als een kind;
verkleind; —dor, m. die verkleint of I
vermindert; schepper (om te hoozen); f
uitpomper (v. e. mijn); —dura, f. af- j
narae, verkleining, vermindering; —r, j
v. tr. verminderen; uitpompen; inkor- i
ten, inhalen; uithoozen; r. (fam.) bang |
worden.
I
achicharrar, v. tr. laten aanbranden; sterk
braden; r. aanbranden; zich in de zon 1
achicoria, f. cichorei.
[braden.
achinar, v. tr. fam. bang maken.
achisparse, v. tr. fam. boven zijn teewater raken.
|
achuch/ar, v. tr. platmaken, platslaan; j
fam. vermorzejen, afmaken; —6n, m. |
knelling, klemming; mokkel.
achulado, a. kwasterig, aanstellerig.
adagio, m. spreekwoord of spreekwijze;
(muz.) adagio.
adahala, f. geschenk boven vastgestelde
prijs, toegift.
adalid, m. aanvoerder, hoofdman.
adam a/do, a. verwijfd; —rse, v. r. verwijfd worden.
adamascado, a. damastachtig; gedamasceerd; —r, v. tr. damasceeren.
adapta ble, a. toepasselijk, aanpasbaar;
—cién, f. aanpassing, adaptatie; —-r,
v. tr. geschikt maken, aanpassen.
1

aderezar
adarga, f. ovaal lederen schild.
adargar, v. tr. met een schild beschutten.
adarine, m. (oud) halve drachme of één
zestiende ons.
adarve, m. opening tussenen tvvee tinnen
v. e. muur.
adatar, v. tr. een register van uitgaven
bijhouden.
adacilla, f. soort panik-koren of vogelgierst.
adaza, f. panik-koren, vogel-gierst.
adecenta/m!ento, m. ontpummeling; —r,
v. tr. manieren leeren^ ontpummelen.
adecuacion, f. bijeen- of aan-passing.
adecuado, a. geschikt, doel -treffend.
adecuar, v. tr, aan- of bijeen-passen.
adefesio, m. fam. buitensporigheid, dolheid.
adehala, v. hand-slag (bij koop); geschenkje, toeslagje,
adehesar, v. tr. land tot weiland maken.
adelant/ado, a. ver-gevorderd, vroeg-rijp,
vroeg; por adelantado, vooruit, in voorschot fgeld); m. (oud) goeverneur v. e.
grens -provincie of nog te veroveren
landstreken (Colon, Columbus, was
't b.v.}; —amiento, m. verbetering,
vooruitgang; voorlooping; 't voorgaan
(ook v. e. uurwerk); vooruitgang; waardigheid of titel van adelantado; —ar,
v. tr. vooruitbrengen, bevorderen; vooruitloopen op, vooruit ontvangen; voorschieten, vooruit betalen; voorloopen
(uurwerk); fig. verbeteren, doen toenemen; r. de leiding hebben, voordeel
behalen op iemand; fig. uitmunten;
—e, adv. vooruit, voorwaarts, verder
op; en adelante, voortaan; —o, m.
vooruitgang; voorsprong; voorschot.
adelfa, f. oleander; —I, m. oleanderaanplant, -boschje.
adelgaza/do, a. vermagerd, verminderd;
—miento, m. vermagering, vermindering; —r, v. tr. vermageren, verfijnen,
dunner wopden; fig. debatteeren, redekavelen; r. slank, mager worden.
adelin/ar, tooien, verbeteren (fout); —o,
m. netheid, tooi.
ademån, m. gebaar, houding.
ademas, adv. bovendien, overigens; — de,
behalve.
adentellar, v. tr. met de tanden grijpen;
bijten; fig. getand maken; fam. hekelen.
adentro, adv. binnen, binnenwaarts; jadentro! kom binnen; los adentros, 't
geweten; a sus adentros, bij zichzelf;
de adentro, van binnen uit, uit z'n
binnenste.
adepto, m. adept, aanhanger.
aderez/ar, v. tr. aankleeden, optooien,
bereiden, stijf maken; stijven; —o, m.

adeudado
optooiing, tooi; stijfsel; stel (juweelen);
aderezo de casa, meubilair, huisraad;
aderezo de comida, toebereiding (door
toevoeging van 't een of ander, een
sausje a. a.); aderezo de mesa, tafelservies.
adeud/ado, a. in schulden; —ar, v. tr.
inkomend recht moeten betalen; debiteeren; r. zich in schulden steken;
door huwelijk verwant worden; —o,
m. inkomend recht.
adher/encia, aanhang, 't aankleven, verbond; —ente, a. erbijhoorend, aanklevend; m. aanhanger, volger, bondgenoot; —ir, v. intr. (i, ie), aanhangen;
r. zich hechten aan; zich aansluiten bij.
adhesi/6n, f. aansluiting, aanhechting,
adhesie; —vo, a. aanklevend, hechtend.
adicion, f. toevoeging, optelling; — de
una herencia, aanvaarding eener erfenis; —ador, m. opteller; —al, a. wat
ergens bijkomt, toegevoegd; —ar, v. tr.
toevoegen, optellingen maken.
adicto, a. overgegeven, gehecht aan.
adiestrar, v. tr. africhten, trainen; dies»seeren; r. bekwaam worden.
adinerado, a. rijk, bemiddeld.
adiés, i. vaarwel; goeien dag.
aditamento, m. toevoegsel, toevoeging.
adivin acion, f. voorspelling, voorzegging,
voorzeggings-kunst, divinatie; —ador,
m. voorspeller; —anza, f. (fam.)raadsel; —ar, v. tr. voorspellen; raden,
gissen; vermoeden; —o, m. toekomstvoorspeller, waarzegger.
adjetivo, m. bijvoegelijk naamwoord; a.
bijvoegelijk.
adjudica/cion, f. toewijzing; —r, v. tr.
toewijzen, toekomen; r. zich toeéigenen.
adjun/ta, f. bijvoegsel, ingesloten stuk;
— tar, bijvoegen", insluiten; —o, a. en
adv. bijgevoegd, ingesloten; m. adjunct.
admin/icular, v. tr. terzijde steunen; —
iculo, m. steun, hulp.
administra/cion, f. administratie, beheer;
—dor, m. administrateur, beheerder;
— r, v. tr. ,administreeren,
beheeren;
besturen; —tivo, administratief.
admira/ble, a. bewonderenswaard; verwonderlijk; —blemente, adv. bij w. van
't vorige; —cion, f. bewondering, verbazing; —do, a. verwonderd, verbaasd;
—dor, m. bewonderaar; —r, v. tr. bewcnderen, verbazen, verwonderen; r.
zich verwonderen; —tivo, a. wonderbaarlijk.
admi/sible, a. aannemelijk; —sion, f.
aanneming, aanvaarding; —tir, v. tr.
aannemen, aanvaarden, goed-vinden.
admoni/'ci6n, f. waarschuwing, vermaning.
adob/ado, m. gepekeld varkensvleesch;
—ar, v. tr. (vleesch) pekelen, inmaken,

adultera
marineeren; (leder) looien; herstellen;
r. zich blanketten; —e, m. in de
zon gedroogde bouwsteen; —eria, f.
steenbakkerij; leerlooierij; —o, m. pekel,
marineering; looistof; herstel, opmaking; kosmetiek (toiletmiddel).
adocena/do, a. gewoon, gemeen; —r,
v. tr. versmaden; bij dozijnen teilen.
adole/cente of —ciente, a. ziek, lijdend;
—cer, v. intr. ziek zijn, lijden; fam. 't
een of ander gebrek nebben.
adolescen/cia, f. jongelingschap; —te, m.
jongeling; jonkman.
adonde, adv. waarheen (ook vragend);
—quiera, waarheen ook.
adop/cién, f. —table, a. aanneembaar;
—taciért, f. adoptie, aanneming; —tar,
v. tr. adopteeren, aannemen; —tivo, a.
adoptief, aangenomen.
adoquiii, m. vierkante vloersteen; a. fam.
ijdel, dom, ingebeeld; —ar, v. tr. plaveien, bevloeren; —ado, m. plaveisel.
adora/ble, a. aanbiddelijk; —blemente,
adv. op aanb. wijze; allerliefst; —ci6n,
f. aanbidding; —dor, m. aanbidder;
—r, v. tr., ook met en, aanbidden,
vereeren; 's pausen hand kussen.
adorme/cedor, a. slaapwekkend; —eer,
v. tr. in slaap maken, in slaap sussen;
r. in slaap vallen, slaperig worden; fig.
in ondeugd volharden; —cido, a. slaperig; in slaap; —cimiento, m. slåperigheid,
adormi/dera, f. papaver; —tarse, v. r.
(in)sluimercn.
adorn ador, m. behanger, dekorateur;
—ar, v. tr. versieren, optooien, stoffeeren; fig. volbrengen; —ista, dekorateur, behanger; —o, m. sieraad, ornament, garnituur.
adqui/rir(ie), v. tr. verwerven, krijgen,
aanschaffen; aangaan (schuld); —sici6n, f. aanschaffing, aankoop.
adrede, — mente, adv. met opzet, opzettelijk, met voorbedachten rade.
adscri/bir, v. tr. aanstellen, benoemen;
installeeren; —pcion, f. benoeming,
aanstelling.
aduan/a, f. douane, kantoor van inkomende rechten; rooverhol; —ar, v.
tr. goederen binnenbrengen (in 't
douane-kantoor), rechten betalen; —ero*
m. douane-beambte.
aduar, m. horde, kampement van zigeuners.
aducir, v. tr. aanhalen, bijbrengen.
adula/cién, f. vleierij; —dor, m. vleier;
—r, v. tr. vleien, streelen; —torio, a.
vleiend.
addlter/a, f. overspelige, echtbreekster;
—aci6n, f. vervalsching; —ador, m.
echtbreker;
vervalscher; —ar, v, tr.

adulto
vervalscben, bederven; intr. echtbreuk
plegen; —inamente, adv. overspelig;
—ino, a. overspelig, onecht (kind);
—io, m. overspel, echtbreuk; —(dulter)o, m. echtbreker; a. bedorven; echtbieukig; overspelig.
adulto, a. volwassen.
adulzar, v. tr. zacht maken; kneedbaar
maken.
adunco, a. krom, gebogen.
adusto, a. opgebrand, verbrand; fig. saai,
somber.
adven/edizo, a. en m. vreemd, uitheemsch;
f am. opkomeling, parvenu, nieuweling;
—imiento, m. vurig verbeide aankomst,
aanvaarding
eener
waardi^heid; el
Santo A—, de komst van Christus;
—ticio, a. bijkomstig, toevallig.
adverbi/al, a. bijwoordelijk; —o, m. bijwoord.
advers/amente, adv. tegenstrijdig; tegengesteld; —ario, m. tegenstander; tegenpartij; pl. agenda, aanteekenboekje;
—ativo, a. adversatief,
tegengesteld
(gramm.); — idad, f. tegenspoed; vijandschap; —o, a. tegengesteld; onspoedig.
advert/encia, f. —imiento, m. opnierkzaamheid, aandacht; raad; kennisgeving; —idamente, adv. opzettelijk; willens en wetens; —ido, a. omzichtig;
bekwaam, op de hoogte; —ir, v. tr.
(i, ie), opmerken, bespeuren, bemerken;
raden, waarschuwen; op de hoogte
steilen; r. opmerken, zich in acht nemen.
Adviento, m. Advent (de vier weken
v66r Kerstmis); aankomst.
advocacién, f. naam van kerk of kapel.
adyacente, a. bijliggend, naastliggend.
aech/adero, m. dorschvloer, plaats om te
wannen; —ador, m. wanner; —aduras,
f. kaf; afval; —ar, v. tr. wannen, zeven;
—o, m. het wannen of zeven.
aéreo, f. lucht-; verheven, fantastisch.
aer/iforme, a. luchtvormig; —olito, m.
aeroliet, luchtsteen; —ometria, f. aerometrie; —ometro, m. aerometer, lucht meter; —onauta, m. luchtschipper;
—oplano, m. vliegtuig; —ostacion, f.
aerostatie; 't gebruiken van een aerostaat (soort luchtballon); —oståtico, a.
aerostatisch;
globo
aeroståtico, m.
luchtballon; —6tono, m. wind-buks.
afa/bilidad, f. vriendelijkheid; —ble, a.
vriendelijk.
afama/do, a. befaamd, bekend; —r, v. tr.
befaamd maken.
afån, m. „zucht", verlangen, begeerte,
angstvalligheid,
angst vallige
zorg;
—adamente, adv.
op
verlangende,
angstvallige wijze; —ar, v. intr. r. zwoegen, vurig streven; al te angstvallig
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afirmacion
bezorgd zijn; — o s o , a. angstvallig;
hunkerend; zich veel moeite gevend.
afear, v. tr. r. (zich) leelijk maken; misvormen; fig. bedillen, aanmerkingen
maken op.
afec/ci6n, f. aandoening, neiging, genegenheid; —tacién, f. gemaaktheid, affectatie; aanstellerij; —tadamente, adv,
op gemaakte, aanstellerige wijze; -tado,
a. gemaakt, geaffekteerd, aanstellerig;
—tar, v. tr. aandoen; veinzen, voordoen; —tisimo superl. v. —to: su —,
„uw zeer toegenegene" onder aan brieven, zooveel als ons „uw dienstwillige";
—tivo, a. aandoenlijk, roerend; —to,
m. toegenegenheid, neiging, passie;
— • pl., vriendelijke groeten; —^to, a.
toegenegen, liefhebbend; onderhevig;
—tuoso, a. hartelijk, vriendelijk.
afeit/ar, v. tr. scheren, blanketten; r. zich
scheren, blanketten; —e, m. blauketsel,
rouge; kosmetiék.
afelpado, a. fluweel- of pluche-achtig.
afemina cion, f. verweekelijking, verwijfdheid; —do, a. verweekelijkt, verwijfd;
—r, v. tr. verweekelijken, ontzenuwen.
aferra/do, a. koppig, stijfhoofdig; —miento, m. 't grijpen, grabbelen; koppigheid; (zeet.) reven; —r, v. tr. grijpen,
pakken; vastklemmen; (zeet.) oprollen,
inhalen; r. zich vastklemmen aan; fig.
volhouden.
afestonado, a. gefestonneerd.
afianzar, v. tr. borgen, waarborgen; steunen; vast maken, verzekeren.
aficion, f. neiging, liefhebberij; —ado,
m. liefhebber; a. dol op, gehecht
aan; —ar, v. tr. behagen, genegenheid
opwekken; r. liefde opvatten.
afijo, m. (spraakk.) aanhechtsel.
iafil/adera, f. slijpsteen; —ado, a. scherp,
geslepen; —ador, m. messenscherper;
scharenslijper; —adura, f. 't wetten of
slijpen; —imiento, m. scherpte van
trekken; —ar, v. tr. wetten, slijpen;
aanzetten; r. mager worden; —igranado, a. filigraanachtig; fig. tenger
(persoon); —on, m. slijpsteen, scheerriem.
afiliacion, f. aanhuwelijking.
afin of afine, m. f. aangetrouwde familiebetrekking; a. verwant.
afin/acion, f. verfijning; 't stemmen; afwerking; —ado, a. volmaakt, volkomen, afgewerkt; —ador, m. stemmer;
stemsleutel; afwerker; —ar, v. tr. stemmen; verfijnen; polijsten; zuiveren, de
laatste hand aan iets leggen; —idad,
f. verwantschap; staat van aangehuwd
te wezen.
afincar, v. intr. landbezit krijgen.
afirma/cién, f. bevestiging ; verzekering;

afliccion
—damente, adv. stellig; —dor, m.
bevestiger, verzekeraar; —r, v. tr. bevestigen, verzekeren, bindend maken;
r. flink handhaven, volhouden; —tivamente, adv. bevestigend; stellig;—tivo,
a. bevestigend; stellig.
affic/cion, f. smart, verdriet; —tivo, a.
smartelijk, bedroevend; aan den lijve :
pena aflictiva, lichamelijke straf.
afligi/damente, adv. pijnlijk; —r, v. tr.
bedroeven, kwellen; r. klagen, treuren.
afloja miento, m. verslapping, slapheid;
—r, v. tr. verslappen, los maken, verzwakken, ,,afschuiven" (geld); r. slåp
of zwak worden; neerslachtig worden.
aflu/encia, f. toeloop, overvloed, toevloeiing; —ente, a. toevloeiend, overvloedig; —ir, v. intr. toevloeien; in menigte aankomen.
afogarar, v. tr. zengen; r. vuur vatten;
fig. zich ergeren.
afollar, v. tr. blazen (met een blaasbalg).
afondar, v. tr. onder water zetten; doen
zinken: (zeet.) in de grond boren.
afor/ado,
a. bevoorrecht
(persoon);
—ador, m. ,,roeier" (van vaten met
to, m. = —o, m. schatting; —ar, v. tr.
schatten; meten; verhuren of huren
met bepaalde verplichtingen.
aforis/mo, m. aphorisme, spreuk; —(is)tico, a. aphoristisch; spreukachtig.
aforr/ador, m. voerder (die voert, b.v.
kleeren); —ar, v. tr. voeren, van voering voorzien; (zeet.) kalefateren; in
d^ schede doen; bekleeden; aforrar un
cabo, een kabel bedienen; r. zich inpakken, warm aankleeden; fig. een goed
maal doen; —o, m. voering, huls, sleuf,
zie forro, idem.
afortuna/do, a. gelukkig, fortuinlijk; —r,
v. tr. gelukkig maken.
afosarse, v. r. zich verdedigen met verschansingen.
afrances/ado, a. verfranscht; —arse, v. r.
Fransen, worden, de Franschen nadoen.
afrecho, m. zemelen, — salvado.
afrent/a, f. beleediging, hoon; oneer,
schande; —ar, v. tr. beleedigen, honen;
r. zich beschaamd voelen, blozen;
—oso, a. beleedigend, schandelijk.
afrontar, v. tr. iets véor of tegenover iets
ånders plaatsen; 't hoofd bieden.
afta, f. zweer(tje) in den mond.
afuera, adv. naar buiten, uitwendig; —s,
f. pl. buitenwijken, onmiddellijke omgeafuste, m. affuit.
[ving.
agacha/diza, f. snip; —r, v . t r . 't hoofd
buigen; r. bukken, ineenduiken; fig.
zwichten.
agall/a, f. galnoot; amandel (in de
keel); f. pl. klieren; wratten (bij paarden); kieuwen; fam. „fut".
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agobiar

agamuzado, a. gems -kleurig.
agangrenarse, v. r. versterven, gangreneus
worden (lichaamsdeel).
agarbanzado, a, grauwe-ert -kleurig.
agarra/da, f. fam. ruzie; •—dera, f.
—dero, m. handvat, heft; (zeet.) ankerplaats; —do, a. vrekkig, gierig; —r,
v. tr. grijpen, pakken, in bezit nemen; r. grijpen, vastpakken.
agarro, m. greep, vat; —tar, v. tr. binden, vastsjorren.
agarrøchar, v. tr. prikkelen, aanzetten;
wonden met een soort werpspies.
agasaj/ador, m. voorkomend mensch;
—ar, v. tr. vriendelijk behandelen, onthalen; —o, m. vriendelijk onthaal; gift;
agata, f. agaat.
[eere-maal.
agavillar, v. tr. in schoven binden; r. fig.
samenscholen.
agazapar, v. tr. inrekenen, vangen; r.
wegkruipen.
agen/cia, f. ijver, zorg;. agentschap; kommissie; —ciar, v. tr. bezorgen, bemiddelen; —cioso, a. werkzaam; gedienstig;
—da, f. notitie-boek, agenda; —te, m.
agent, onderhandelaar,
bemiddelaar;
agente
de
buques,
scheepsagent,
scheepsmakelaar; agente de cambios,
wisselaar; agente de negocios, handelsagent.
agestado, a. (bien o jnal) goed of slecht
van uiterlijk.
jgigantado, a. reusachtig, buitengewoon.
ågil, a. vlug, behendig, klaar.
agil/idad, f.
behendigheid,
vlugheid;
—itar, v. tr. behendig of vlug maken;
veigemakkelijken; —mente, adv. vlug,
behendig.
agio, m. agio, premie; —taje, m. 't
opdrijven of doen dalen van de effekten-koers; ,,gokken"; —tador, m. —tista*
m. schacheraar in effekten; „gokker".
agita/ble, a. beweeglijk,
beweegbaar;
— CÉOII, f. opschudding, ontroering;
—dor, m. aanstoker; agitator; oproermaker; —r, v. tr. agiteeren, verontrusten; roeren; r. fladderen, ongerust zijn,
zich heen en weer bewegen.
agitanado, a. zigeunerachtig.
aglomera/cion, f. opeenhooping; aaneenhechting; —r, v. tr. opeenhoopen, aaneenhechten.
agluti/nante, a. klevend (pleister b . v.);
aaneenhechtend; ^ n a r , v. tr. vast-lijmen, pleisteren.
agna/cion, f. agnatie, afstamming in de
mannelijke lijn; —do, a. en m. bloedverwant; —ticio, a. agnatisch.
agnus of — dei, m. lam Gods.
agobj/ar, v. tr. ('t lichaam) buigen; fig.
onderdrukken, neerdrukken; r. buigen;
—o, m. druk.

agolpamiénto
agolpa/miento, m. gedrang; —rse, v. r,
opeendringen, bijeenstroomen.
agon/ia, f.
doodstrijd;
hevige
pijn;
— izante, m. zieltogende; m. priester bij
een stervende; soort souffleur; —izar,
v. tr. stervenden bijstaan; fig. lastig
vallen; intr. zieltogen; zich veel moeite
geven om åets, zich afkwellen.
agora, (oud) adv., nu, thans = ahora»
agor/ar, v. tr. voorspellen; —ero, m.
waarzegger, voorspeller; augur; a. profetisch, voorspellend.
agorgojarse, v. r. door klanders vernield worden.
agcst/adero, m. zomerweide; —ador, m.
verkwister; —ar, v. tr.
verbranden,
schroeien; intr. vervloeien, vergaan;
—izo, a. geboren in Augustus, zwak;
—o, m. Augustus; oogsttijd; hacer uno
su agosto, voordeel inoogsten, z'n slag
slaan.
agota mientø, m. uitputting; —r, v. tr.
uitputten, opmaken; draineeren; r. opraken; zich uitputten.
agracia/do, a. sierlijk, lief; —r, v. tr. opsieren, verfraaien; een gunst of een
ambt verleenen.
agrada/ble, a. aangenaam, behagelijk;
—r, v. tr. behagen, bevallen.
agrade/cer, v. tr. erkentelijk zijn voor;
beloonen, bedanken voor; —cido, a.
dankbaar, erkentelijk; —cimiento, m.
dankbaarheid, erkentelijkheid.
agrado, m. vriendelijkheid, behagen.
agrandar, v. tr. vergrooten, uitbreiden.
agranujado, a. graanachtig; straatjongensachtig.
agrario, a. landelijk, boersch.
agrava/cién, f. verergering; verzwaring;
—dor, m. onderdrukker; —miento, m.
daad van verzwaring of verergering;
tarting; —nte, a. verergerend, verzwarend; —r, v. tr. verergeren, verzwaren; onderdrukken, bezwaren; overdrijven; —torio, a. verzwarend.
agravi/ar, v. tr. beleedigen, onrecht aandoen; r. booi worden, zich beleedigd
achten; —o, m. beleediging, hoon.
agraz, m. sap van onrijpe druiven, onrijpe druif; misnoegen; en agraz, v66r
de tijd, ontijdig; —ar, v.*tr. mishagen,
plagen, kwellen; intr. een zure smaak
hebben.
agredir, v. tr. (Am.) aanvallen.
agrega/ci6n, f. aaneensluiting; —do, m.
agregaat, hoop; —r, v. tr. aaneenvoegen, vereenigen, toevoegen, bijvoegen;
r. zich vereenigen.
agres/tøn, f. aanval, aantasting; —ivo,
a. aanvallend, agressief; —or, m. aanvaller.
agreste, a. wild, landelijk; ruw.
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aguacate
agrete, a. zuurachtig; scherp.
agriar, v. tr. scherp of zuur maken; fig,
ergeren, tot het uiterste brengen.
agricola, m. landbouvver, landman, boer;
a. landbouw-.
agricult/or, rru landbouwer; —-ura, f.
landbouw.
agridulce, a. zuurzoet.
agriétarse, v. r. vol barsten en scheuren
komen of zijn.
agn/folio, m. hulst (plant).
agrimens/or, m. landmeter; —ura, f.
landmeetkunst.
agrio, a. zuur, scherp; breekbaar, broos,
brokkelig: fig. gemelijk; m. vruchtenzuur; —s, boomen met zure vruchten.
agr/onomfa, f. agronomie, landbouwkund e ; —onomo, m. agronoom, landbouwkundige.
agrumarse, v. r. klonteren.
agrupa/cion, f. groep, verzameling; —r,
v. tr. bijeen groepeeren, verzameien; r.
zich groepeeren, verzameien.
agrura, f. ruwheid, scherpte.
agua, f water, vocht; vloeistof; (zeet.)
lek; — de cepas, druivensap, wijn;
agua fuerte, sterkwater; stille wateren;
agua de olor, reukwater; agua de pie,
strcomend water; agua de socorro,
partikuliere doop; agua Uuvia, of —lic—
vediza, regenwater; ; agua va l van
beneden! agua viva, levend water;
agua muerta, stilstaand water, aguas
muertas, dood tij; aguas vivas, opkomend getij, vloed; agua abajo en —
arriba, stroom af- en opwaarts; hacer aguas mayores, een groote boodschap doen; hacer aguas menores, een
kleine boodschap doen; meterse en
agua, opklaren; tomar las aguas, naar
een badplaats gaan; estar of and ar
entre la cruz y el agua bendita, in
groot gevaar verkeeren, tusschen hangen en worgen zijn; de aguas, gewaterd, van stoff en, moiré.
agua/cate, m.
alligator-peer
(W.
I.
vrucht, O,. I. advokaat-vrucht); peervormige smaragd; —cero, m. regenbui;
—clha, f. vuil water; —chirle, m. minderwaardige wijn; —da, f. plaats om
water in te nemen voor schepen;
waterverf; waterverf-teekening; hacer
aguada, water innemen; —deras, f.
pl. rekken om water-potten te dragen;
vleugelveeren van vogels; —dero, m.
drinkplaats
voor dieren; —diia, f.
lymph (waterige vloeistof in w r onden);
—dor, m. waterdrager; —duchar (oud),
v. tr. bewateren (velden); —ducho, m.
onstuimige
watertoevoer,
kraampje,
waar men koud water, enz. verkoopt;
pl. (oud) stortbuien; — dura, f. spat

a£uantable
(paardeziekte); —fiestas, m. f. spelbreker, -breekster; —je, m. snelle zeestrooming; —manil, m. handewasch*
k a n ; —miel, rn. drank van water
en honing; —nieve, f. (ornith.) pluvier (strandvogel); — nosidad, f. serumvocht; —noso, a. waterzuchtig; zeer
saprijk; —pié, m. nawijn (water op
uitgeperste druiven); —r, v. tr. met
water mengen; een genoegen vergallen; r. overstroomd raken; spatten krijgen (paard); — tinta, f. teekening m.
O. I.-inkt; —zal, m. poel, moeras;
—zo, m. schilderen met waterverf.
aguant/able, a. dragelijk; —ar, v. tr.
verdragen, uithouden; handhaven; aanpakken; aandurven; r. zich inhouden, zich schikken; —e, m. flinkheid
en geduld, lijdzaamheid; stevigheid,
draagvermogen (v. e. schip a. a.).
aguard/ar, v. tr. wachten, verwachten;
geduld hebben; —o, m. schuilplaats
waar men st wild opwacht.
aguard/enteria, f. drankwinkel; —entero, m. drankverkooper; —iente, m.
brandewijn en allerlei andere sterke
drank (vaak ook „anisette"); aguardiente de grano, whisky; — de cana,
rum.
aguarras, m. geest van terpentijn.
agud/eza, f. scherpzinnigheid, snedigheid; sarkastische taal; —o, a. scherp;
geestig; scherpzinnig, snedig, aktief;
(muz.) hoog, schel.
agiiero, m. voorteeken; voorspelling.
aguerr/ido, a. krijgshaftig, in de strijd
gehard; —ir, v. tr,
harden in de
oorlog, krijgshaftig maken.
aguij/ador, m. spoor, prikkel; opwekkend middel; —adura, f. het aansporen, prikkelen, aanzetten, aanstoken;
ophaasten; intr. zich reppen; —atorio,
m. wordt gezegd van 't bevel van
een hoogere aan een lågere magistraat
om een voorafgaand bevel uit te
voeren; maanbrief; —6n, m. angel
van bij of insekt; prikkel, spoor; —onazo, m. steek met een angel, spoorslag, enz.; —onear = aguijar.
åguila, f. adelaar, arend; een gouden
munt.
agui/leno, a. arends- (neus b.v.); —lucho, m. jonge arend; heler van gestolen goederen.
aguinaldo, m. nieuwjaars- of kerstgeschenk.
aguj/a, f. naald; haarnaald; priem; rijgpen; breipen; stang; toren; graveernaald; gewone geep; wijzer van een
horloge of klok; toren-spits; aguja
de marear, scheeps-kompas; aguja capotera, zeilnaald; agujas de ferrocarril,

ahorrado
wisselstang
(spoorweg);
beweegbare
rails; —erear, v. tr. doorboren, een
gaatje ergens in knippen, doorsteken;
—ero, m. gat, scheur; naaldenmaker;
—eta, f. riem, band; veter; pl. fooi,
toegiftje; pijn van te groote inspanning; —6n, m. paknaald; breipen.
jagur! i. vaarwel, goeien dag!
agusanarse, v. r. wormstekig worden.
agustino, m. Augustijner.
aguza/dera, f.
slijpsteen;
—dura, f.
—miento, m. 't wetten; 't slijpen; —
nieve, f. kwikstaartje; —r, v. tr. slijpen,
aanzetten; fig. aansporen.
aherrojar, v. tr. boeien, ketenen.
ahi, adv. = alli, daar, ginds; de por
ahi, goedkoop, gemeen; jpor ahf, por
ahi! juist, juist!
ahija do, m. peetekind; beschermeling;
—r, v. tr. aannemen (als kind); fig.
ten laste leggen; intr. voortbrengen
(van vee gezegd); uitspruiten.
ahilo, m. bezwijming, zwakte.
ahinco, m. ernst; inspanning, poging; fut,
kracht, vaart.
ahit/ar, v. tr. verzadigen,
overvoeden;
— era, f. hevige indigestie; —o, a. verzadigd; lijdende aan indigestie; „zat"
van iets; m. oververzadiging, indigestie.
ahog/adero, m. touw van de beul,
strop, halster; tot stikkens toe opeengepakte
menigte, benauwde plaats;
—adizo, a. hard, onsmakelijk (vruchten); waarvan men de keel omdraait
(duiven enz.); —ado, a. gestikt; verdrcnken; benauwd; —ar, v. tr. verstikken, verdrinken, smoren; fig. onderdrukken; lastig vallen; te veel water
geven; r. zinken; —o, m. gedrang; bjedrukking, pijn, benauwdheid.
ahogui/|o, m. keel-ontsteking; zeere keel
(bij 't vee), = esquinencia; — (i)o, m.
benauwdheid op de borst.
ahondar, v. tr. uitgraven, uithollen; intr.
diep doordringen, onderzoeken.
ahora, adv. nu, thans; ahora mismo,
dadelijk; ahora poco, kortgeleden.
ahorca/do, m. een gehangene of iemand
die tot hangen veroordeeld is; —r, v.
tr. o p h a n g e n ; r. 't land hebben, zich
ergeren.
ahorcajarse, v. r. schrijlings gaan zitten.
ahormar, v. tr. passen, fatsoeneeren; fig.
tot rede brengen; nieuwe kleeren aandoen.
ahorquiHar, v. tr. met vorken stutten; r.
gevorkt worden (boomen).
ahorr/ado, a. vrij, vrijgelaten; geémancipeerd; onbeschroomd; —ador, m. die
spaart; —ar, v. tr. vrijlaten; sparen,
bezuinigen; fig. moeite, gevaar of werk
ontwijken; —-ativo, a. spaarzaam, sober,

atiuecamiento

14

schriel; —o, m. spaarzaam-, sober-,
schrielheid; pl. spaarpenningen.
ahueca/miento, m. holte, gat; —r, v. tr.
uithollen, uitgraven; r. trotsch ofhoogmoedig worden; fam. opdonderen.
ahuma/da, f. rooksignaal; —r, v. tr. rooken, in rook drogen; intr. dampen,
rooken.
ahuyentar, v. tr. wegjagen; op de vlucht
drijven.
aira/rse, v. r. boos worden; —do, a.
boos, heftig, hartstochtelijk.
aire, m. lucht; fig. uiterlijk, aanzien;
bevalligheid; fam. aanval v. verlamming; (muz.) aria; aire colado, tocht;
en el aire, in een wip; creerse del
aire, lichtgeloovig zijn; tomar el aire,
een luchtje scheppen; dar con aire,
erop los slaan; fam. a lo de aires
bola, van je welste, van je fraaiste;
—ar, v. tr. luchten, ventileeren; r. een
luchtje scheppen; kou vatten.
air 6n, m. hevige wind; reiger, vederpluim;
—osamente, adv. sierlijk, zwierig, luchtig; —oso, a. luchtig, winderig; fig.
luchtig, zwierig, elegant; welslagend.
aisla/do, a. afgezonderd, eenzaam; —dor,
m. isolator, isoleerend; —miento, m.
afzondering, eenzaamheid; —r, v. tr.
afzonderen, afscheiden; isoleeren.
ajå! of; ja jaja"! ja, wel zeker!
aja/da, f. knuflook-veld; —do, a."knuflookachtig; vaal, f lets; —r, m. knuflookveld; v. tr. bezoedelen; verkreukelen;
krenken, beleedigen; r. verschrompelen,
dof worden; —raca, (oud) f, strik, lus*
ajedrea, f. winter-boonekruid.
ajedrez, m. schaakspel; —ado, a. geruit
als een schaakbord.
ajenjo, m. absinth, alsem.
ajeno, a. van een ander, andermans-,
vreemd; verwijderd; krankzinnig; ongeschikt.
ajetre/arse, v. r. 't zich erg druk maken; —o, m. drukte.
aji, m. capsicum (plant en vrucht), Cayenne-plant en vrucht.
aji/aceite, m. mengsel van knuflook en
olie; —lirnojili, m. Spaansche peper;
vulg. peper- en knuflook-saus; con
todos sus ajilimdjilis, met al wat er
bij hoort, met al zijn ap- en dependenties.
ajimez, m. boog-venster met zuiltje in
't midden.
a jo, m. knuflook; fig. zåak die door
verscheidene personen vermoed, maar
verzwegen wordt; estar en el ajo de,
'n stil vermoeden hebben van; como
un ajo, van e.en ouden man gezegd
die nog kras is; echar ajos y cebollas,
l
gemeen uitschelden.

alambicado

ajon/je, m. vogellijm, en = ajonjera (de
plant); —jera, f. carlina vulgaris (geneeskrachtige plant) ook ajonjero, m.;
—jo, m. plant met lanspunt-vormige
bladeren en gele bloemen, en = ajonje
en ajonjera, dus zoowél vogellijm als
de plant waaruit die getrokken wordt;
—joli, m. sesam-zaad.
ajorca, f. armband, armring; hals- of
beenring.
ajornalar, v tr. in daghuur(-loon) nemen
of geven.
ajuar, m. meubilair; ajuar de novia,
uitzet.
ajuicia/do, a. verstandig, voorzichtig; —r,
v. intr. voorzichtig" worden.
ajust/ado, a.
nauwkeurig; behoorlijk;
—ador, m. nauwsluitend buis of jak,
korset; —amiento, m, regeling, schikking; —ar, v. tr. passen, schikken; toestaan; uitmaken; vereffenen, meten;
r. overeenkomen, 't eens worden, zich
verzoenen;
zich schikken; —e, m.
schikking, regeling, kontrakt; ajuste de
cuentas, vereffening.
ajusticia/dor, m. beul; —r, v. tr. terechtstellen, ter dood brengen.
ala, f. vleugel; rij, gelid; (mil.) flank;
rand van een hoed; ala de mesana,
klein zeil gevoegd bij een groot; alas,
bovenste lij-zeilen; alas de gavia, groote-mars-lijzeilen.
Ala", m. Allah (God bij de Mohammedanen).
alaba/do, m. gezang tot lof van 't sa«
krament; —ncioso, a. fam. blufferig;
—:tiza, f. lof; —r, v. tr. prijzen, loven,
alabandina, f. bruinsteen.
[bluffen.
alabard/a, f. hellebaard; ~ e r o , m. hellebaardier.
alabastr/ino, a. albasten, van albast;
—o, m. albast.
alabe/arse,
v. r. zich buigen; krom^
trekken; —o, m. buigen of kromtrekken.
alabiado, a. met ruwe randen (munten).
alacena, f. muurkast.
alacrån, m. schorpioen; teugel-ring; haak;
wervel, schakel.
alada, f. wiekslag, vleugelslag.
aladares, m. pl. haarlokken op de slåpen.
alaga, f. spelt, gele tarwe.
alagartado, a. gevlekt, bont.
alajor, m. grondhuur.
alaju, m. amandel-koek.
al ara a r, m. lis of lus om een knoopsgat;
lus; tres.
alambi cadø, a. „overgehaald/' d. i. fijn;
—car, v. tr. distilleeren; fig. nauwkeurig onderzoeken, over iets broeden;
—que, m. distilleerketel; por alambique, trapsgewijze, bij kleine beetjes,
schriel.

alatnbrado
alam%/ado, m = alambrera; ro|o —,
zeer dcnker-rood; —ar, v. intr. prov.
helder worden (hemel); —e, m. ijzerdraad, metaaldraad; vee-bel of-klokje;
—era, f. ijzerdraad-netwerk, traliewerk
= - alambrado.
alameda, f. populier-laan of boschje,
fam. laan, publieke wandelplaats.
ålamo, m. populier.
alamparse, v. r, verlangen, hunkeren naar.
alancear, v. tr. speren, spiezen, wonden
met een speer of spies of lans.
alano, m. groote dog.
alaqueca, f. bloedsteen (amulet o m n e u s bloeding tegen te houden), = restanasangre f.
alar, m. lage dak-rand; paardehaar-strik;
v. tr., zie halar, naar zich toehalen,
strak of stijf maken (een touw); a.
wat tot de vleugels behoort.
alarbe, m. Arabisch; ongemanierd, onopgevoed mensch.
alard/e, m. mil. wapenschouwing, parade;
fam. vertoon, ijdelheid, bluf; —ear,
v. tr. prijken of pralen met; —oso, a
blufferig, pralend.
alargar, v. tr. verlengen; uitstellen; verdagen; vermeerderen; aanreiken (b.v.
aan tafel); alargar el vientre, purgeeren; fig. bij iets blijven; lengen, verlengd worden; intr. (zeet.) 't ruime sop
kiezen.
alarid/a, f. gekrijt, gejouw; geschreeuw;
—o, m. schreeuw, kreet; klacht.
alarife, m. architekt, bouwmeester.
alarma, f. alarm; —r, v. tr. alarmeeren,
te wapen roepen.
alåteres, m. pl. fam. metgezellen, aanhitsers.
alaz/6n, m. alezaan, rossig geel paard,
vos; —or, m. basterd-saffraan.
alba, f. dageraad, ochtend-gloren; alba
(lang wit kerkkleed, koor-hemd); fam.
morgen-japon.
albace/a, m. exekuteur, exekutrice v. e.
erfenis; —azgo, m. exekuteurschap.
albahaca, f. tijm.
alban al, m. goot, riool, poel; —il, m.
metselaar; —Heria, f. metselaarswerk,
albar, a. wit; —azado, a. bleefc:, witachtig; vulg. lijdend aan witte lepra;
—azo, m. *n witte uitslag; tuberkuleuze
witte lepra.
albarca, f. zie abarca.
albard/å, f. pakzadel; plakje spek (om
te lardeeren); —ar, v. tr. pakzadels
opleggen; gevogelte lardeeren; —eria,
f. zadelmakers-winkel; —ero, m. zadelmaker; —illa, f. kant der wegen in
de vorm van een ezelsrug; zadel om
jonge paarden te temmen; bovenste
v. e. muur in dakvorm; deeg om i
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alcachofa

gebak te maken; —on, m. zadelkussen, groot pakzadel; —onero, m. zadelmaker.
albaricoque, m. abrikoos; —ro, m. abrikoze-boom.
albarillo, m. wijsje op de gitaar; klein
soort abrikoos.
albarrada, f. aarden muur, verschansing
van een kamp. &
albayalde, m. loodwit.
albazano, a. donker kastanje-kleurig.
albedrio, m. vrije-wilsbeschikking.
albéitar, m. vee-arts, paarden-arts.
albeiterfa, f. veeartsenij.
alber/ca, f. reservoir; vijver; goot.
albérchigo, m. soort perzik, perzik-boom.
alberg/ar, v. tr. herbergen, logeerén; r.
schuilen, zich herbergen; —ue, m. onderdak, logis; asiel; schuilplaats, hof.
albill/a, f. vroege witte druif; —o, m.
wijn van de vroege witte druif.
albin/a, f. estuarium (soort inham), zeeboezem; —o, a. albino; parel-wit (sommige paarden).
albo, a. zeer wit.
albondiga, f. bal gehakt, rissole.
albor, m. witheid; dageraad; —ada, f.
- schemering, dageraad; morgen-vensterlied; —ear, v. intr. dagen, aanbreken
van den dag.
alborn/ia, f. groote verglaasde kan in
de vorm v. e. kop; —o, m. spint;
—oz, m. grof wollen goed.
alboroque, m. toegift na een koop, maaltijd n a ' 't sluken van een koop.
alborot/ado, m woelig, rusteloos; —ador,
m. rumoerig, luidruchtig mensch, standjesmaker; —ar, v. tr. storen, lastig vallen; oproer verwekken; —o, m. geraas,
tumult; oploop; lawaai.
alboroz/ar, m. opvroolijken, vreugde verwekken; —o, m. vroolijkheid, uitgelatenheid.
albricias, t. pl. geschenk, belooning voor
goed nieuws; ganar las albricias, eerste
overbrenger zijn van goed nieuws.
albufera of albuhera, f. meertje aan zee,
lagune.
album, m. album.
albumen, m. of albumina, f. eiwit.
albuminoso, a. eiwit -houdend.
albur, m. bliek (visch); —ero, m. kaartspeler (in 't albur-spel); pl. kaartspel,
op „lansquenet" gelijkend; kansen,
•albura, f. zuivere witheid; eiwit; spint.
alburno, m. = alborno.
alcabal/a, f. belasting, rechten; —atorio,
m. belasting-register, kohier; —ero, m.
belastinggaarder, ambtenaar van de belasting.
alcachof/a, f. artisjok; —al, m. artisjokveld of -bed; —era, f. artisjok-planta

alegrar

alcahuete
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alcahuet/e, m. koppelaar; vulg. hoerenwaard, heler; —ar, v. (in)tr. koppelen;
—eria, f. koppelarij; heuling.
alcaiceria, f. markt voor ruwe zijde.
alcaid/e, m, gevangen-bewaarder; slotvoogd; —esa, f. vrouw van een alcaide;
—ia, f. alcaide-schap.
alcald/e, m. burgemeester, magistraat,
vrederechter; —esa, f. burgemeestersvrouvv a. a.; —ia, f. betrekking en
rechtsgebied van alcaide.
ålcali, m. alkali, basis.
alcali/no, a. alkalisch, basisch.
alcan/ce, m, bereik; inhaling, achterhaling;
debet, restant van rekening;
beenwond van een paard door 't
tegen -elkaar-aan stooten der beenen
onder 't g a a n ; armlengte; draagkracht
(vuurwapen); dar alcance, nasporen;
seguir el alcance, de vijand nazetten;
pl. ook: begrip, verstand; —cia, f.
spaarpot; brandbare kogel; —cil, m.
prov. = alcachofa.
alcåndara, f. kruk voor de valk, om
daarop te zitten bij de jacht; kapstok.
alcan/dia, f. plant die op de mais gelijkt; —dial, m. aanplant van zulke
planten.
alcanfor, m. kamfer; —ada, f. kamfer boom; —ado, a. gekamferd, met kamfer erin.
al/cå"ntara, f. houten deksel voor fluweel-weefgetouwen; zie ook puente,
brug.
alcantarill/a, f. kleine brug; groot riool;
—ado, m. draineering, rioleering.
alcanza/dizo, a. gemakkelijk te bereiken;
—do, behoeftig; in schuld; —r, v. tr.
nazetten, achterhalen, bereiken; verwerven; recht hebben op een overschot van rekening; bien se me alcanzaba, ik besefte vvel, ik was me wel
bewust; intr. behooren aan; genoeg zijn.
alcaparr/a, f. kapértjes-plant (kleine groene vruchtjes); —ado, a. met kapértjes; —al, m. bed of aanplant van
kapértjes; —én, m. kapértjes -vrucht.
alcarav/ån, m. roerdomp (vogel); —ea,
f. karwei-zaad.
alcartaz, m. peperhuisje, zie alcairaz.
alcarra/ceria, f. pottenbakkerij, porceleinwinkel; —cero, m. pottenbakker;
pottebakkers-plank; —na, f. dteurplaar;
—za, f. koelkan; Dresdener våas.
alcatraz, m. pelikaan; peperhuis (papieren
zak).
alcayata, f. = escarpia, f. haak.
alcazaba, f. sterkte, vesting.
alcazar, m. burcht, kasteel; (zeet.) achterdek.
a k e , m. coupeeren (in 't kaartspel);
eland.

I alci/no, m. wilde thijm; —on, m- ijsvogel, = pescador del rio.
alcoba, f. alkoof, slaapkamer; kastje
voor een weegschaaL
alcohol, m. alkohol; loodgkns; antimoon; zwavelzuur-lood; —ar, v. tr.
overhalen, alkohohzeeren; —era, f.
flesch voor alkohol.
Alcor/ån, m. de Qorån.
alcorno/cal,
m.
kurkboomen -aanplant;
—que, m. kurkboom; ^queiio, a. kurkachtig.
alcorque, m. sandaal met kurken zool.
alcorz/a, f. deeg v. suiker en stijfsel
voor figuurtjes; —ar, v. tr. glaceeren,
met
een laag suiker
overdekken
(gebak).
[weel.
alcotån, m. steenvalk; —(ton)a, f. hou| alcu/billa, f. water-reservoir; —cero, m.
olieflesschen-maker
en
-verkooper;
I
—cilla, f. olie-en-azijnzetje; —za, f.
'
olie-flesch of -potje; —zada, f. een
alcuza- vol olie; —zcuz, m. honing-enmeel-spijs der Mooren.
| alcuna (oud), f. ras, geslacht, z : e alcurnia.
alcurnla, f. afstamming, ras.
aldab/a, f. deurklopper; grendel, dwarsboom; —ada, f. geklpp aan de deur;
plotselinge vrees; —illa, —ita, f. sluithaakje; —on, m. grøote klopper; handvat van een koffer.
alde/a, f. dorp; —aniego, a. landelijk,
boersch; —ano, m. boer, dorpeling;
—huela, f. gehucht; —orrio, m. klein
I
gehucht; minachtend gezegd van een
heel klein stadje.
alea/cion, f. alleage; —r, v. tr. alliéeren,
een edel metaal vermengen met een
ander; intr. fladderen; de armen bewegen; fig. genezen uit een ziekte;
—torio, a. toevallig.
> alechugar, v. tr. krullen; plooien, plisseeren.
aledano, m. grens, pl. ook omstreken,
zie alrededores; a. aangrenzend.
| alega/cidn, f. bewijsgrond, bewering; —r,
v. tr. bevestigen, aanhalen; beweren;
—to, m. schrift-verdediging d. e. advo[
kaat; pleidooi.
ale/goria, f. allegorie, beeldspraak; —g6
rico, a. allegorisch, zinnebeeldig; —go|
rizar, v. tr. allegorizeeren, zinnebeeldig
voorstellen.
alegr/ar, v. tr. verheugen, opvroolijken.
verblijden; r. zich verheugen; vroolijk
worden; —e, a. vroolijk, blij; komiek;
aardig; levendig; —ete, a. vroolijk
j
(verkleinw.); m. = alegrén;—ia, vrooI
lijkheid, blijdschap; pleizier, pret; feestei
lijkheid; sesam-zaad; —ias, f. pl. openI
bare feestelijkheden; —o, m. allegro
(muz.)j —on, m. vulg. onverwachte
|

atejamiento
vreugde; opflakkerend vuur, dat spoedig uitgaat.
alej/amiento, m. verwijdering; vreemdheid; —ar, v. tr. verwijderen; r. zich
verwijderen.
alejandrino, a. m. alexandrijn(sch).
alelarse, v. r, suf worden, zijn vlugheid
verliezen.
aleli, m. violier, ook de plant; aleli amarillo, muurbloem.
aleluya, f. allelujah; Paschen; heiligeplaatje, dat op Goede Vrijdag op straat
verkocht wordt; fam. slecht schilderij,
kladschildering; fam. feest, pret; wilde
zuring, = acederilla.
alem/ån, a. Duitsch; —ana, m. f. Duitsche(r); Duitsch (taal); (Alem)ania,
Duitschland.
alemanisco, a. damast (tafellaken).
alenta/da, f. adem, ademhaling; —do,
a. dapper, moedig; —r, v. intr. (ie)
ademen; ademhalen; tr. aanmoedigen,
animeeren; r. moed vatten.
alepin, m. smal bombazijn.
T
a erce, m. lorkeboom.
alero, m. dakrand, dakgoot, uitstekend
dak; spatbord (aan rijtuigen).
jalert/a! int. opgepast! op! wachtwoord;
— adv. voorzichtig; omzichtig; —ar,
v. intr. waakzaam zijn; —o, a. waakzaam.
alesna, f. els (van een schoenmaker);
—do, a. scherp-gepunt.
aleta, f. vleugeltje, vin; —da, f. vlengelbeweging; — zo, m. vleugelslag, slag
met de vleugel.
alelarga/do, a. in staat van slaperigheid;
in doodslaap; —rse, v. r. tot slaapzucht vervallen, versuffen,
ålete/ado, a. gevind; —ar, v. intr. fladderen; —o, m. fladdering; fig. klopping van 't hart.
alev/e, a. verraderlijk, trouweloos; muerte alevc, dood door sluipmoord; —osia,
f. verraad, trouweloosheid; —oso, a.
verraderlijk, trouweloos.
alexifårmaco, a. wat als tegengift werkt.
alfa, f. grassoort, waarvan men vlechtwerk maakt.
alfa/bético, a. alphabetisch; —beto, m.
alfabet.
alfajia, f. plank, lat.
alfalfa, f. klavergras; — 1 , —r, m. klavergrasve Id.
alfaneque, m. witte arend; bastaardvalk.
alfanje, m. kort krom zwaard; zwaardvisch.
alfaque, m. zandbank.
alfaqui, m. Moorsch rechtsgeleerde.
alfar, m. potténbakkerij; — v. intr. de
voorpooten te veel opheffen bij 't
galoppeeren (paarden); —da, f.' balk;

Sp.
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alguacil
belasting voor waterwerken; —dero,
m. gaarder der „alfarda" (belasting);
—-eria, f. pottebakkers -bedrijf, -kunst;
pottebakkers-winkel; —ero, m. pottebakker; —je, m. onderste steen eener
oliemolen; gebeeldhouwde zoldering.
alféizar, m. (bouwk.) venster- of deurgat
(geheel open), (ook alfeizamiento).
alfefiique, m. amandel-past; fig. persoon
van een papperig voorkomen.
alferecia, f. =
epilepsia, f. vallende
ziekte.
alférez, m. vaandrig; alférez de navio,
adelborst ie kl.
alfi', m. raadsheer (schaakspel); —er, m.
speid; alfiler con guarda, veiligheidsspeld; pl. speldegeld; fig. no estar con
s*s alfi!eres, niet best gemutst zijn;
—erazo, m. speldeprik; —erero, m.
speldemaker of -verkooper; —etero, m.
speiden- of naaldekoker.
alfo/li, m. zout-verkoopplaats; —Hero, m.
beambte in een zout-verkoopplaats.
alfombr/a, f. tapijt, karpet; vloerkleed;
(poet.) veid vol bloemen; —ar, v. tr.
met
tapijten of kleeden beleggen;
—ero, m. tapijte-maker; —illa, f. klein
tapijt; mazelen, scharlaken-koorts.
alfoncigo, m. pistache-boom (ook alfonsigo).
alforfén of alforjén, m. boekweit.
alforj/a, f. zadeltasch; knapzak, proviand;
—ero, m. knapzakmaker; bedelmonnik;
hij die op reis met de proviand belast is.
alforza, f. omslag, plooi (in een kleed).
alfoz (oud), landschap, distrikt.
alga, f. alg, zeewier; —lia, f. civet-kat;
(heelk.) katheter; —rabia, f. Arabisch;
fig. koeterwaalsch; soort
centauria
(plant); —rada, f. oorlogs-kreet bij
aanval; oud oorlogs-werktuig; —rrada,
f. 't drijven van stier en naar 't hok;
stierengevecht in 't open veid met
jonge stieren; en = algarada (oorlogs werktuig); —rroba, f. St. Jansbrood,
paarde-voer; —rrobal, m. aanplant van
St. Jans-brood-boomen; —rrobo, m. St.
Jans -brood -boom; —varo, m. mest• worm; —zara, f. gejuich, hoezee-geroep,
lawaai.
algara, f. vliesje, vélletje, =
telilla.
algebra, f. algebra; (heelk.) beenzetting.
algabr/aico, a. algebraisch; —ista, m.
algebraicus.
[zins.
algo, pr. en adv. iets, een beetje, eenigsalgodon, m. katoen; katoen -plant; pl.
watten; — (do)nal, m. katoen-plantage;
—(don)ar, v. tr. watteeren, met watten
vallen; —ero, m. katoen-plant; katoenhandelaar.
alguacil, m. gerechts-dienaar; —azgo,
diens betrékking.

alguién
alguién, pr. iemand.
alg/un, pr. rn. de een of ander, 't een
of ander, eenig; — uno, a. en pr. als
bo ven; iemand; algun tan to, iet of wat,
een beetje.
alhaj/a, f. juweel, ornament, sieraad;
jbuena alhaja! (iron.) een beste vent!
—ar, v. tr. versieren; elegant meubileeren.
alharaca, f. lawaai, rumoer; veel geschreeuw en weinig wol.
alheli, m. zie alelf, violier.
alhena, f. liguster (plant); meeldauw;
bederf in 't koren.
alhondiga, f.
openbare
graanschuur,
graan-hal.
alhucema, f. lavendel.
alia/do, m. bondgenoot; —nza, f. bondgenootschap, overeenkomst, verwantschap door huwelijk; —rse, v. r. gealliéerd zijn, in bondgenootschap zijn;
—s, adv. ånders; alias.
alicaido, a. afhangend, zwak; terneergeslagen; met neerhangende vleugels.
alicantina, f. (fig.) list, krijgs-list.
alicatado, m. lambrizeering van gebrande
tegels van verschillende kleuren.
alicates, m. pl. kleine tang.
aliciente, m. lokmiddel, lokaas; drijfveer.
alicuota, a. wat in een ander getal
opgaat, als men het erdoor deelt.
alien/able, a. over te dragen, vervreemdbaar; —acion mental, krankzinnigheid;
—ar, v. tr. overdragen, vervreemden;
—de, adv. = allende, aan gene zijde.
aliento, m. adem, ademhaling; flinkheid;
de un aliento, dadelijk; tomar aliento,
moed scheppen.
alifafes, m. pl. ouderdomsgebreken, voortdurend sukkelen.
aliga/cion, allooi, alliéering, samensmelting; —r, v. tr. binden, alliéeren; r.
verplichten.
aligador, m. alligator, krokodil.
aliger/amiento, m. verlichting (tegenover
verzwaring); —ar, v. tr. verlichten, licht
maken.
alij/ador, m. (zeet.) lichter, ontlader;
—ar, v. tr. (zeet.) lichten, ontladen;
katoenzaad uitzoeken; m. braakliggend
land; Moorsch lustverblijf in Granada; pl. omstreken v. e. plaats; —o,
m. 't lichten, ontladen van een schip.
alimana, f. (schadelijk) gedierte.
alimen/tacién, f. voeding, alimentatie;
—tar, v. tr. voeden; onderhouden;—ticio, a. voedend, voedzaam; versterkend; pl. onderhoud, onderstand.
alin/dar, v. tr. de grenzen vaststellen
(erfgoed); versieren, zie lindar; alindar
el ganado, het vee weiden; —des
(oud), m. pl. grenzen; —eacion, f. 't
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almadia

in rijen leggen, plaatsen; —ear, v. tr,
effenen, nivelleeren; v. r. in gelid gaan
staan.
alin/ador, m. verfraaier, versierder; —ar,
v. tr. verfraaien, versieren; opmaken;
toebereiden; —o, m. sieraad; toebereiding; netheid, zindelijkheid; toevoegsel, bijspijs.
aliquebrado, a. met gebroken vleugels,vleugel-lam; geknakt (in krachten),
alisa/dor, m. polijster; 'n werktuig; —s,
f. pl. wat afvalt bij 't polijsten of
schaven; —r, v. tr. schaven, polijsten,
gladstrijken; mangelen.
alis/ar, m. —eda, f. aanplant van elzen;
—o, m. els, elzeboom.
alisios, m. pl. oostenwinden in de tropen.
alista/do, a. gestreept; —amiento, m.
werving; —ar, werven, aanmonsteren,
registreeren; klaar-maken.
aliteracién, f. alliteratie, stafrijm.
alivi/ar, v. tr. verlichten, lichter maken;
vergemakkelijken, verhaasten; fam. bestelen, -rooven; r. beter worden; jaliviarse! beterschap!; —o, m. verlichting, vermindering (van s t r a f ) - vertroosting.
alja/ba, f. pijlkoker (zie carcaj); de tu
aliaba, op je eigen houtje, onbevolen;
—ma, f. Joden-wijk; sinagoge; —rfe,
m. zie copo (vlok).
aliibe, m. put, wel, zie pozo; —ro, m.
put-opzichter.
aljofaina, f. waschkom.
aljofar, m. kleine parel; (poet.) dauwdrop; —ar, v. tr. met parels bedekken;
parels nabootsen.
aljofifa, f. (=: jofifa) dweil.
alma, f. ziel; menschelijk wezen; binnenste (b.v. van een kanon); alma de
cåntaro, domme kerel of vrouw; alma
del negocio, 't eigenlijke van de zaak;
dar el alma, de geest geven, sterven;
echar del alma a las espaldas, doof
zijn voor 't geweten; el alma me da,
ik heb een voorgevoel; me va el alma
a eso, ik verlang daar vurig naar;
se le pasea el alma por el cuerpo,
hij voert niets uit; estå como el alma
de Garibay, hij weet nooit wat hij
doen moet; alma en pena, zwartgallig
mensch.
alma/cén, m. magazijn, voorraad-kamer;
—cenaje, m. magazijn-huur, 't in magazijn brengen; —cenar, v. tr. in magazijn doen, opslaan; opsparen; —cenero, m, magazijn-wachter; —cenista, m.
en f. magazijn-bezitter, winkelier.
almåcig/a, f. mastik (soort hårs); kweekbed; —o, m. mastik-boom; zaailingem
almadén, m. (oud) mijn.
almadia, f. kano.

aimadraba
almadrab/a, f. tonijn-visscherij; tonijn-net;
—ero, m. tonijn-visscher; (oud) pannebakker ij.
almadrenas, f. pl. soort houten schoenen.
almagr/a, f. —e, m. roode-oker; roodaarde; —al, m. plaats vol roode oker;
—ar, v. tr. met oker verven.
almanaque, m. almanak, kalender; •—ro,
m. maker of verkooper van kalenders.
almario, m. — armario, kast.
almarjal, m. aanplant van soda-planten;
moeras-land bij zee.
almazarron, m. zie almagra, roode oker.
alme/ja, f. mossel.
almena, f. tin (van een kasteel); —r,
v. tr. van tinnen voorzien; —ra, f.
baken vuur; kandelaber, meestal met
vertakkingen; afwaterings -kanaal.
almendr/a, f. amandel; kern (van alle
noten); kokon van de zijdeworm van
de beste soort; —ada, f. amandel melk; verzachtend drankje; —ado, a.
en m. amandel-vormig; amandel-beschuit, macrone (gebak van amandel past en suiker); —al, m. aanplant van
amandel-boomen; —ero, m. schotel
voor amandelen; —ka, f. —illa, f.
slote -makers -vijl; —o, m. amandel boom.
almete, m. kleine heim, gehelmd soldaat.
almibar, m. stroop; gekonfijte vruchten.
almibar/ado, a. gesuikerd; zacht, lievig;
—ar, v. tr. vruchten op stroop zetten;
intr. lieve woordjes gebruiken.
almid ori, m. stijfsel; —onar, v. tr. stijven; —oneria, f. stijfsel -fabriek; —•*
onero, m. stijfsel-maker.
almilla, f. borstrok, lijfje; malien-kolder,
die op 't kuras gedragen werd; pen
of riggel van een stuk hout, passend
in een ander stuk.
almirant/a, f. admiraals-vrouw; vlaggeschip; —azgo, m. admiraliteit; —e,
m.
admiraal; admiraal-schip; (oud)
vice-admiraal.
almirez, m. vijzel (van koper).
almiz/clar, v. tr. met muskus parfumeeren; —cle, m. muskus; —cleiia, f.
muskus-plant; —cleno, —clero, a. naar
muskus riekend; —clera, f. muskusrat.
almocafre, m. schoffel.
almocrate, m. ammoniak.
almodrote, m. huspot, rommelpot; ook
saus van olie, knuflook, kaas, enz.;
fig. rommel, rommelzooi.
almog/åbar of —åvar =
almogårabe,
m. lichtbewapend soldaat der oude
militie.
almohad/a, f. kussen, kussen-sloop; bidkussen; —illa, f. speide-kussen; kleine
matras, kussen in een rijtuig; —illa-
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alquez

do, a. kussenvormig gemaakt; —6n,
m. groot kussen.
almohatre, m. — almocrate, m. ammoniak.
almohaza, f. roskam; —dor, m. staljongen; —r, v. tr. roskammen.
almoned a, f. publieke verkooping, auktie;
—ear, v. tr. in 't openbaar verkoopen.
almoradu j , m. —x, m. mariolein (aromatische plant), = mejorana.
almorranas, f.pl. aambeien.
almorta, f. laterus-ert.
almorzar, v. intr. ontbijten (d. w. z. tusschen i l en i).
almotacén, m. markt-klerk, inspekteur
van maten en gewichten enz.; —(cen)ia, f. rechten die zulk een inspekteur
eischte (belasting).
almozårabe, m. Christen onderworpen
aan de Mooren.
almud, m. een maat (1.64 L.).
alm/uecin, m. gebeds-afroeper; —uédano, m. id.
almuerzo, m. ontbijt (tusschen 11 en 1);
kast.
alnad/o, —a, (oud) m. f. stiefzoon, stiefdochter, zie hijastro, —a.
alocado, a. gek, dwaas.
alocucion, f. toespraak; diskussie.
alod/ial, a. allodiaal (niet leenroerig);
—io, bezitting vrij van feudale dienst.
aloj/a, f. drank van water, honing en
kruidnagelen; —amiento, m. logies,
onderdak; —ar, v. tr. logeeren; intr.
kamers verhuren; zich vestigen, gaan
wonen.
alom/ado,
a.
ingezakt
in
de
rug
(paard); —ar, v. tr. een paardelast
regelen; r. sterk worden.
alon, m. vleugel zonder veeren; —cito,
m. verkl. v. alon.
alon/dra, f. leeuwerik.
al/6pata, m. allopaat (tegenover homeopaat); —opatia, f. allopatie; —opåtico,
a. allopatisch.
talosa, f. elft.
alpaca, f. alpaca (soort wollen stof) en
't dier dat de wol daarvan geeft; de
stof ook lustrin.
alpargat/a, f. hennep-sandaal; —ado, a.
hennep-sandalen dragend; —ar, v. tr.
hennep-sandalen maken; —ero, m. maker van hennep-schoenen.
alpendre, m. schuur.
alpiste, m. kanarie-zaad; quedarse alpiste,
er „bekaaid" afkomen; —la, f. honingkoek; —ro, rn. zeef voor kanarie-zaad.
alque/quenje, m. jode-kers (plant); —ria,
•f. boere-hofstede.
alquetifa, f. tapijtje, voetkleedje, meer
alcatifa.
[liter).
alquez, m. een wijnmaat (ongeveer 193

alquicel
alqui/cel, m. —-cer, m. Moorsch gewaad
bij wijze van mantel.
alquifol, m. lood-erts.
alquil adizo, a. wat verhuurd of gehuurd
kan worden; —ador, m. houder van
een wagenverhuurderij; —amiento, m.
verhuur; verhuring; —ar, v. tr. v-erhuren, huren; r. zich verhuren voordiensten; —er, m. huur, vracht; —6n, a.
wat verhuurd kan worden; ook minachtend van iemand die zijn diensten
verhuurt; m. slecht huurpaard.
alquimia, f. alchemie.
alquimico, a. alchemistisch.
alquimila, f. leeuwe-klauw (plant).
alqulmista, m. alchemist.
alquitara, f. distilleer-kolf — alambique;
por
alquitara,
schunnig,
armzalig,
schriel; —r, v, tr„ distilleeren, = alambicar.
alquitran, m. teer; pek; = brea; —ar,
v. tr. teeren.
alrededor, (de) adv. en prp. rondom, om;
m. pl. omstreken.
alta, f. een Spaansche dans; assaut,
scherm-uitvoering; hospitaal-certifikaat;
—mente, adv. in hooge mate; volkomen;
uitstekend, luide; —neria, f.
trots, hoogmoed; valken-jacht; —nero,
a. trotsch, uit de hoogte.
altar, m. altaar; — mayor, m. hoogaltaar; —ero, m. dekorateur van altaars.
altea, f. zie malvavisco, altea (een geneeskrachtige plant); —Tse, v. r. rijzen.
alter/abilidad, f. veranderlijkheid; —able,
a. veranderlijk; —acién, f. verandering,
afwijking;
ontroering,
aandoening;
geestelijke stoornis; rumoer; —ador,
m. die verandert of bederft; —ar,
v. tr. veranderen, storen; aanzetten,
prikkelen; —ativo, a. veranderend, die
de eigenschappen van een lichaam
verandert.
alterca/cion, f. redetwist; woorden-strijd;
—dor, m. redetwister; —r, v. intr.
redetwisten, twisten.
alter ego, m. tweede ik, wederhelft, =
oislo.
alterna/cién, f. afwisseling; —r, v. tr.
afwisselen; verwisselen; —tiva, f. keus
(uit twee), alternatief; 't telkens terugkeeren van twee elkaar afwisselende zaken; —tivamente, adv. afwisselend (van twee zaken), om beurten;
—tivo, alterno, a. beurtelings, steeds
de een na den ander.
alteza, f. hoogte; hoogheid (ook titel).
alti/bajo, m. soort uitgewerkt fluvveel;
afwisselend terrein (hoogten en laagten); wederwaardigheden, voor- en tegenspoed van 't menschelijk leven;
vertikale stoot (bij 't schermen); —lo*
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cuencia, f. hoogdravende taal; —pla«
nicie, f. (Am.) hoogvlakte; — sonante,
a. (poet.) hoogdravend, daverend; =
^^sono; —lud, f. zie altura, f. hoogte;
—vamente, adv. fier, trots; —vez, f.
trots, aanmatiging; —vo, a. trotsch,
hoogh artig.
alto,
a.
hoog, verheven;
kostbaar;
adv. luide, hard-op; m. hoogte; verdieping, (mil.) halt, plaats van oponthoud; alt; lo alto, 't ruime sop, volle
zee; en alto mar, in volle zee; no hacer
alto en, niet stilstaan bij, niet letten
o p ; de lo alto, van boven; por alto,
bij gunst; —zano, m. heuveltje op
effen terrein; hoog gedeelte v. e. dorp,
„brink."
altramuz, m. wolfs-boon; balloteer-bal.
altura, f. hoogte, verhevenheid, top;
hoogte (boven de horizon).
alubia, f, snijboon, zie judia.
alucina/cidn, f. hallucinatie, droom-gezicht; —r, v. tr. in de war brengen,
in dwaling leiden.
alud, m. sneeuw-storting.
aludir, v. intr. toespelen, zinspelen, bedoelen (aludir a).
alum/brado, m. illuminatie; verlichting;
—- a. aluin-bevattend; fam.
aangeschoten, dronken; —br amiento, m. verlichting, illuminatie; bevalling; —brar,
v. tr. verlichten, illumineeren; uitleggen, inlichten; baren, kinderen voortbrengen; in aluin weeken; ontblooten
(planten), rondom de wijnstokken holten maken voor water, = desabrigar;
intr. met een aangestoken kaars aan
de kerkelijke feesten deelnemen; r.
zich bedrinken; —bre, m. aluin; —
brera, f. aluin-mijn;. —inio, m. aluminium; — inoso, a. aluin-bevattend of
aluin-achtig.
alumno, m. voedsterling; leerling.
alus/ion, f. toespeling, wenk; —ivo, a.
zinspelend, een zinspeling bevattend.
aluv/ial, a. alluviaal; —i6n, f. overstrooming, alluviale bodem.
ålv/éo, m. rivier-bedding; —éolo, m.
holte waarin een tand staat, bijencel;
zaadhuls.
alvino, a. (ontleedk.) buik- of onderbuiks-.
alza, f. rijzing, stijging in waarde; gewoer-„korrel"; — cuello, m. kraag om
't kleed v. e. geestelijke; —da, f, stad
of dorp op een hoogte; verhooging,
ophooging, 't wegnemen van de oppervlakte v. e. deel v. d. bodem om de
rest te verbeteren; hoogte v. e.. paard;
—damente, adv. over 't geheel, in
't algemeen; —do, m. iemand die
frauduleus bankroet gaat; opstandeling
(Fil.); —dos, m. pl. opgeborgen zaken,
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alzar
als juweelen enz.; —miento, mv optilling, oplichting; opstand; —pano, m.
gordijn-haak (om de gordijnen op te
houden); —prima, f. hefboom; —primar,
v. ir. met een hefboom tillen; —puertas,
m. tooneelbediende.
alzar, v. tr. oprichten, bouwen; optillen;
vrijmaken, ontheffen (van blaam enz.);
ophetfen (verbodsbepaling b. v.); verbergen; ordenen van veilen om in te
binden; coupeeren (bij 't kaartspel);
ophouden; alzar casa, opbreken, verhuizen; alzar el codo, zich bedrinken;
alzar velas, onder zeil gaan; er vandoor gaan; alzar la tienda, zijn winkel
sluken; alzar la mesa, de tafel afnemen; v. r. opstaan ( i n r e b e l l i e ) ; oprijzen; een frauduleus bankroet maken;
appelleeren van een rechterlijke uitspraak; alzarse con el santo y la
llmosna, zich meester maken van
iemands goed of iemands geest.
alla, adv. daar, daarheen; vroeger; alla
se va, 't is net 'tzelfde; alla va, nu
komt 't, hier heb je 't; mas alla,
verder -op, aan gene zijde; alla éi,
dat moet hij weten; alla en mis tiempos, in mijn tijd (lang geleden); alla
lo veremos, dat zullen we 's zien; alla
para Octubre, tegen Oktober.
allana miento, m. effenmaking, nivelleering; toestemming voor proces; allanamiento de morada, huiszoeking;
—r, v. tr. effenmaken,
nivelleeren,
(moeilijkheden) uit den weg ruimen;
bijleggen (twisten); onderwérpen; r.
zich onderwérpen aan iets, zich schikkén; „proleetig" doen van een edelman, zich encanailleeren.
allega/dizo, a. zonder uitzoeken verzameld; —do, a. nabij, naburig; m. familielid, volger, bondgenoot; —r, v. tr.
verzamelen, naderbij
brengen; intr.
omgaan met, naderen.
allende, (oud) adv. aan de andere zijde;
allende de, behalve.
alli, adv. daar; op die tijd.
arna, f. vrouw des huizes, meesteres;
arna de cria of de leche, min; arna
de Haves of de gobierno, huishoudster.
amabili dad, f. beminnelijkheid, vriendelijkheid, liefheid.
amable, a. beminnelijk, lief.
amador, m. minnaar.
amadrinar, v. tr. aaneen-jukken of -koppelen; temmen (paarden); met pontons
ophouden (een schip); als moeder
beschermen.
amaestra/miento, m. onderrichting; —r,
v. tr. onderrichten.
amag/ar, v. tr. dreigen; bevelen dat iets
gezegd of gedaan moet worden; ama-
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amartelar
gar y no dar, beloven en niet doen;
r. klaar zijn om te slaan; —o, m.
bedreiging, vertoon dat men iets doen
of zeggen wil; ijdele poging; amago
de tos, hoest -aandrang.
amainar, v. intr. zwichten, van iets afzien; tr. (zeet.) de zeilen neerlaten.
amalar, v. tr, bederven; r. ziek worden.
amalgam/a, f. amalgaam, metaal-mengsel; —ar, v. tr. verbinden (b.v. met
kwikzilver).
amamantar, v. tr. zoogen.
amanceba/miento, m. wilde echt; —rse,
v. r. in wilde echt leven.
amancillar, v. tr. (iemands eer) bezoedelen, onteeren.
amanecer, v. intr. dagen, ochtend worden, 's morgens vroeg verschijnen;
zich beginnen te vertoonen (eigenschappen b.v.); Dios amanezca a V*
con bien, ik wensch u een goede
nacht.
amanera/do, a. gemaniéreerd; —miento,
m. manier (bij schilderen, enz.)
amansa miento, m. het temmen of africhten; —r, v. tr. temmen of africhten, mak maken.
amante, m. minnaar, minnarés, geliefde;
a. liefhebbend; —s, m. pl. kabels van
een schip.
amantillo, m. (zeet.) toppenant.
amanuense, m. amanuensis, schrijver.
aman/ar, v. tr. handig of bekwaam doen
of herstellen, „klaarspelen"; r. alles
goed kunnen doen, zoo, dat iemand
alles gemakkelijk afgaat; —o, m. vaardigheid in 't handelen.
amapola, f. papaver; klap-roos.
amar, v. tr. liefhebben, beminnen.
amaranto, m. amarant.
amarg/ar, v. tr. verbitteren, bedroeven;
intr. bitter zijn of smaken; —o, —oso,
a. bitter; onaangenaam; —o, m. bitterheid; —on, m. paardebloem, =s
diente de le6n; —or, m. bitterheid,
verdriet; ~ o s , m. pl. bittere aftreksels;
—™ura, f. bitterheid.
amaricado, m. verwijfd.
amarill/ear, v. intr. naar 't gele overhellen; —-ento, a. geelachtig, f lets; —ez,
f. gele kleur; —o, a. geel; m. geelzucht.
amarinar, v. tr. bemannen (schip); marineeren (visch).
amarra,
f.
meerkabel;
spring -riem
(paard);
(fig-)
bescherming;
tener
buenas amarras, machtige vrienden
hebben; —dero, m. meer-paal, meerring; —r, v. tr. vast-meeren; binden,
vast maken.
amarre, m. meering.
amartela/r, v. tr. 't hof maken, vrijen

amartillar
naar, dol zijn op; — miento, m. dolle
verliefdheid.
amartillar, v. tr. (trekker) overhalen; hameren.
amas/adera, f. bakkers -trog (om te kne den); —adura, f. kneding; —amiento,
m. vereeniging; opeen-hooping; —ar,
v. tr. kneden; (zaken) schikken, in orde
maken; —ijo, m. deeg; metsel-kalk;
fam. taak; rommel; komplot.
amatista, f. ametist.
amatorio, a. liefde-; arte amatoria, liefde ~
kunst.
amazacotado, a. dooreen-gekneed, beter;
amasacoiado.
ambag/es (de spelling ambajes is volgens
„de Academia" verkeerd), f. omhaal
van woorden; dubbelzinnigheden; sin
ambages, zonder omhaal, ronduit; —
ioso, a. vol dubbelzinnigheden of
spitsvondigheden.
ambar, m. amber, barn-steen; (ambar)ino, a. amber-achtig, -kleurig.
Åmberes, Antwerpen.
ambici/6n, f-, eerzucht; hebzucht; —onar,
v. tr. en intr. streven naar, hunkeren
naar; —-oso, a. eerzuchtig; hebzuchtig.
ambidext/ro, a. die beide handen en
armen vaardig kan gebruiken.
ambiente, a. omringend; m. atmosfeer,
dampkring, omgeving.
ambigu, m. de spijzen die op tafel staan,
tafel-vol; maaltijd tegelijk souper en
,,collation".
ambig/iiedad, f. dubbelzinnigheid, onzekerheid; —uo, a. dubbelzinnig, twijfelachtig.
ambito, m. omtrek.
amblar, v. intr. de telgang aannemen
of gaan.
ambos, —as, pr. ind. beiden, beide.
ambrosia, f. ambrosia, godenspijs.
ambula/ncia, f. veld-hospitaal, ambulance; — nte, a. rondtrekkend, ambulant.
amedrentar, v. tr. bang maken, vrees
aanjagen; r. bang worden of zijn.
amelo, m. klein soort lelietje-van-dalen.
amen, m. amen; teeken van stilzwijgende
goedkeuring; amen de, fam. prp. be»
halve.
amenaza, f. bedreiging; —r, v. tr. dreigen.
amenguar, v. tr. onteeren; verminderen.
amen/idad, f. aanvalligheid, aangenaamheid, bevalligheid; —izar, v. tr. aangenaam of bevallig maken; —o, a. aangenaam, bevallig.
american/a, f. jasje („colbert"-vormj; —o,
a. Amerikaansch; —izar, v. tr. amerikanizeeren.
ametraliadora, f. ?; kogelspuit", mitrailleuse.
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amor

amianto, m. asbest of steen-vias, oud:
amiant.
amig/a, f. vriendin; gouvernante; in
Andalusié: bewaarschool voor meisjes;
liefje; —able, a. minnelijk, vriendschappelijk; —ablemente, adv. op tninnelijke
of vriendschappelijke wijze; —o, m.
vriend; minnaar; a. vriendelijk, gunstig.
amflanar, v. tr. schrik aanjagen; r. de
moed verliezen.
amill/aramiento, m. (*t) opleggen van
een belasting zooveel per duizend;
—arar, v. tr. een belasting zooveel per
duizend opleggen; —onado, a. onderhevig of vatbaar voor zware vermogensbelasting, schatrijk.
amist/ad, f. vriendschap, gunst; —ar,
v. tr. verzoenen; —osamente, adv. op
vriendschappelijke
wijze; —oso, a.
vriendschappelijk, vriendelijk.
amito, m. de strook linnen die de
priester over de schouders legt, „amiet."
amnist/ia, f. amnestie, algemeene kwijtschelding van straf; —iar, v. r. amnestie verleenen, kwijtschelden.
amo, m. meester, eigenaar,; man van
een min; amo de casa, heer des
huizes.
amodorrarse, v. r. in een zware slaap
vallen.
amogotado, a. (zeet.) gezegd van een
berg met platte top.
amohinar, v. tr. plagen, doen pruilen.
amojama do, a. mager; —rse, v. r. mager worden.
amojona/^rnento, m. afbakening, begrenzing; —r, v. tr. afbakenen, grenspalen
zetten.
amola/dera, f. slijpsteen; —dor, m. slijper; fam. knoeier; —r, v. tr. (ue)
wetten, slijpen; (Am.) vervelen, ergeren;
benadeelen.
amoldar, v. tr. in een vorm gieten, fatsoeneeren, vormen.
amollar, v. tr. een kabel vieren; de vlag
strijken, inviteeren (bij 't kaartspel).
amondongado, a. vet, zwaarlijvig.
amonedar, v. tr. aanmunten, munt slaan.
amonesta/ci6n, f. vermaning, waarschuwing; —ciones, f. pl. huwelijks-afkondiging; —r, v. tr. vermanen, waarschuwen; (huwelijk) afkondigen.
amonfaco, m. ammoniak; vlugzout.
amontona/miento, m. opeen-hooping; —r,
v. tr. ophoopen, opeen-hoopen, bijeendoen; groepeeren; r. driftig worden;
zich ophoopen.
amor, m. liefde; amor mio of mis ame*
res, mijn liefste; amor propio, eigenliefde; al amor de la lumbre, bij
't vuur; pl. liefdes-avonturen; de mil
amores, van ganscher harte; —kones,

amoratado
pl. duidélijke teekenen van liefde;
—io, m. = enamoramiento, m. verliefdheid, verliefd avontuur; —oso, a.
liefderijk, liefdevol; lief.
amorata/do, a. lijk-kleurig, blauw (van
een lijk enz.); —r, v. tr. zoo maken,
blauw slaan.
amordazar, v, tr. 'n prop in de mond doen.
amortajar, v. tr. in de lijk-wade wikkelen.
amorte/cerse, v. r. in zwijm vallen; —cimiento, m. diepe bezwijming.
amortigua/miento, m. kalmeering of stilling van pijn door \ een of ander
middel; —r, v. tr. stillen, verzachten
(kleuren); dempen (geluid).
amortiza ble, a. amortizeerbaar;
overdraagbaar in de doode hand; —cion,
f. zulk een overdracht; amortizeering,
amortiza/ble, a. amortizeerbaar; over
dragen.
amos/car, v. tr. vliegen slaan; f am. r.
boos worden.
amostazar, v. tr. prikkelen, toornig maken; r. opstuiven, driftig worden.
amotina/damente, adv. oproerig; —dor,
m. muiteling; —miento, m. oproer,
opstand; —r, v. tr. tot muiten of oproer aånzetten; r. in opstand komen,
opstaan.
amov/er, v. tr. (ue) ontzetten, afzetten;
—ible, a. afzetbaar; —ilidad, f. afzetbaarheid.
ampar/ador, m. beschermer; —ar, v. tr.
beschermen; beslag leggen op; stutten,
steunen; r. zich verdedigen; bescher-,
ming genieten; —o, m. bescherming,
steun, gunst; schuilplaats, vluchtoord;
advokaat die een gevangene verdedigt;
f. 'n vrouwelijke naam.
ampli/acidn, f. aanvulling; —ar, v. tr.
aanvullen, vergrooten; —ativo, a. aanvullend; —ficacién, f. aanvulling; —
ficar, v.tr. aanvullen; —o, a. ampel,
r u i m ; — t u d , f. (*t) ruim zijn of ruim
hebben.
ampo, m. witheid (van sneeuw).
ampoll/a, f. blaar, „ k o p " ; fiool; fleschje,
ampel, miswijn-kannetje; blaas (op 't
water b.v.); —ar, a. blaar -achtig; —
eta, f. zandlooper; tomar la ampolleta,
doordraven.
ampuloso, a. hoogdravend, opgeblazen.
amputa cion, f. amputatie, ('t) afzetten;
—r, v. tr. afzetten, amputeeren.
amuchachado, a. jongens-achtig, kinderachtig.
amueblar, v. tr. meubelen, inrichten.
amugronar, v. tr. stekken (van wijnstok).
amuleto, m. amulet, talisman, voorwerp
met toover^kracht.
amunicionar, v. tr. van ammunitie voorzien.

ancla
amurallado, a. ommuurd.
amusgar, v. tr. (de ooren) naar achteren
werpen; luisteren; de oogen samentrekken.
ana, f. el (bijna i M.); eenheid (bij
medicijnen).
anabapfsta, m. f. Wederdooper.
anacarado, a. parel-kleurig, als parelmoer.
anacardi/na, f. konserf van anacardium;
—o, m. anacardium, in N. I. djamboemonjét-boom en -vrucht.
anacoret/a, m. kluizenaar; —(ét)ico, a.
kluizenaar-achtig.
anarcr/onko, a. anachronistisch; —onismo, m. anachronisme.
ånade, m. f. eend (zie pato).
anad/ear,
v. intr. waggelen (als een
eend); —eja, f. —ino, m. jonge eend;
— on, m. wilde woerd (mannetjes-eend).
anafe of anafre, m. komfoor, omstrijkijzers te warmen en eten te koken.
anagrama, m. anagram.
anal; es, m. pl. annalen, jaarboeken; —ista, m. kroniek-schrijver.
analfabeto, —a, m. f. analfabeet (die niet
kan lezen of schrijven).
anåli/sis, m. f. analize; oplossing (v. e.
vraagstuk);
—(i)tico, a. analitisch,
herleidbaar; —zar, v. tr. analizeeren,
ontleden.
analogi/a, f. analogie, overeenstemming,
overeenkomst; —(logi)co, a. analoog,
overeenkomstig.
anana, f. ananas.
anapést/ico, a. anapaestisch; —o, m. ariapaest (vers-voet van twee korte en
een lange lettergreep).
anaquel, m. plank in een kast; —eria,
f. rij planken (in een magazijn, v. e.
boeke-kast).
anaranj/ado, a. oranjekleurig; —ear, v.
tr. met sinaas-appels gooien.
anarquia, f. anarchie; —(år)quico, a.
anarchistisch; —quista, m. f. anarcliist,
—e.
anascote, m. serge (wollen stof).
anata, f. jaarlijksch inkomen of salaris.
anatema, m. banvloek; —-tizar, v. tr, de
banvloek uitspreken over.
anat/omia, f. anatomie, ontleedkunde;
—6mico, a. anatomisch; —omizar, v.
tr. ontleden.
anca, f. kruis, bil (van dieren); grendel;
a ancas, achterop (op een paard);
llevar a ancas, „op z'n dak hebben",
te onderhouden hebben; no sufrir ancas, weinig kunnen verdragen.
ancian/ia, f. ancienniteit; —idad, f. ouderdom; langlevendheid; bejaardheid;
—o, a. oud, bejaard.
ancla, f. anker; al ancla, voor anker;
—dero, rn. anker-plaats; ^-ie, m. an-

anclote
kering; ankerplaats; ankerage -gehlen;
-r, v. intr. ankeren; voor anker liggen.
anclote, m. dreg; klein anker.
anc/on, m. -onado, f. kleine haven.
ancora, f. = ancla, anker.
an cor j aje, m. = ancla]e, ankering; anker -plaats; -eria, f. anker -smederijj
-ero, m. anker -smid,
ancha/mente, adv. ruim, breed, uitvoerig; -ria, f. breedte eener stof tusschen de beide kanten.
anchicorto, a. meer breed dan lang.
ancho, a. breed, wijd, uitgebreid; In.
zie anchura, breedte; ancho de narices, vredelievend;: goad geluimd: a
8t'S anchas, ruim, op zijn gemak; vida
ancha, losbandig leven; tener la manga ancha, toegeeflijk zijn (b.v. een
priester bij de biecht).
ancho / a, f. ansjovis (ook anchova).
anchur/ a, f. breedte, ruimte (ook aardrijkskundige breedte); a anchuras, in
volle vrijheid; -oso, a. ruim, veel
ruimte bevattend.
anda/das, f. pI. sporen (van dieren);
volver a las andadas, van voren af
aan beginnen (vooral met iets leelijks);
-deras, f. pl. -nino, m. loop -karrctje
voor kinderen om te leeren loopen;
-dero, a. toegankelijk, begaanbaar;
--do, a. veelbezocht, gebaand; versleten (kleederen); verloopen (tijd); dor, m. goed looper; vagebond, landlooper; goed zeilschip; kerke-knecht
(bedeau); pelitic-agent, laan in een
tuin; -·dores, m. pl. leibanden (om te :
leeren loopen); -dura, f. gang; telgang; Andalucia, f. Andaluziej -Iuz,
-~, a. m. f. Andaluzier, Andaluzisch(e);
-moada, f. stellingen (bij 't bouwen};
-miento, m. manier van te werk goan
of zich te gedragen; gang (van zaken
b.v.); -mio, m. tribune (voor toeschouwers); stelling (bij· 't bouwen); -oa,
f. rij, rang; lIamarse adana, intrekken
wat men beloofd heeft; -nada, f. volle
laag ; verwijt; -ntesco, a. van dolende
ridders; -s, f. pI. baar voor heiligebeelden.
andar, v. intr. gaan, loopen; te werk gaan;
voorbijgaan (tijd); andar en cuerpo,
zonder jas loopen; andar en, zich
bemoeien met; trachten gedaan te
krijgen; andar en un pie, zich lilt
de beenen Ioopent andar detras, werk
maken van; andar en carnes, spiernaakt loopen; a largo andar, allengs,
gradueel; estar a un andar, op dezelfde
verdieping zijn ; a mas andar, zoo vlug
mogelijk; andar por decir, op 't punt
zijn om te zeggen; andar con segundas, valsch, dubbelhartig handelen ;
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anfibio
andar a palos, a punadas, 't aan
den stok krijgen; i conque andando?
dus, we gaan?; andar malo, triste etc.
ziek, bedroefd enz. zijn; ianda! vlug
wat! landa, va! och, wat! (toorn);
anda aca, kom hier ; andarse de Hero-

des a Pilato, van de wal in de sloot
raken; r. heengaan, overeenkomen,
gelijk zijn (andarse alia); todo se andara, alles zal wel gaan; -iego, a.
rusteloos, dwalend; -in, m. snel-looper, hard-looper; -rrio, m. witte kwikstaart; -ivel, m. toestel van touwen in
gebruik bij zeelieden en bouwmeesters,
anden, m. plank, kleine konsole; wandelpad; jaagpad (langs kanaal of rivier );
perron.
andino, a. (Am.) van de Andes.
andito, m. galerij, gang; balkon.
andorga, f. fam. buik, .pens.
andorre' ar, v. intr. fam. landloopen, dolen; -ro, m .' landlooper, die hier
en daar rondloopt.
andrajo-s, m. pI. lompen; -so, a. met
lampen aan, haveloos.
Andres, '. m. Andries.
andrj6mina, f. of -s, pI. streek, list.
andullo, m. rol tabak; tamboerijn (zie
pandero).
andurriales, m. pI. afgelegen, verborgen
oorden.
anea, f. anea of pijlkruid (plant).
anecdot/a, f. ariekdote; --(d6t)ico, a.
anekdotisch, tot het gebied der anekdaten behoorend.
anega/ cion, f. overstrooming, onderwater -zetting; -dizo, a. overstroombaar ;
-do, a. overstroomd; onder water
gezet; vol-geloopen (een schip); -r,
v. tr. overstroomen, onder water zet ten; intr. zinken, verdrinken; uit 't
gezicht verdwijnen (op zee).
anego, m. (Am.) = anegaclon,
aneiar, =: anexar, annexeeren (zaken).
ane]o, m. distrikt -kerk; -- a. zie anexo,
annex.
anjeldo, m. anijs, = eneldo; -emia,
f. bloedarmoede.
anequtn, (a of de -) adv. per hoofd.
anest/esiar, v. tr. gevoelloos maken (b.v.
bij 't schapen scheren); -esico, a. en
m. pijnstillend (middel).
aneurisma, m. gezwel, verslapping v..e °
slag-ader.
anex/ar, v. tr. annexeeren (zaken); -idades, f. pI. wat erbij hoort, "annexa";
-ion, f. vereeniging, annexa-tie; '-ionar, v. tr. annexeeren (land); -0, a.
geannexeerd, vereenigd: annex.
anfijbio, a. m. tweeslachtig (dier); -bologta, f. dubbelzinnigheid in 't spreken
of schi ijvenj -boI6gico, a. dubbelziunig.

anfiteatro
anfi/teairo, m. amfiteater; —trion, m.
gastheer, president v. d. tafel.
ånfora, f. amfoor, kruik met twee ooren;
—s, f. pl. kruiken voor oliesel.
angarill/as, f. pl. soort baar voor materialen; dooden-baar (voor hospitalen);
olie- en azijri-zetje; —ero, m. baardrager.
angel, m. engel.
ang/élico of — elical, a. engel-achtig.
angelen, m. opgeblazen engel als kerks.eraad.
angina, f. keel-ontsteking.
angost/ar, v. tr. nauw maken, samentrekken; —o, a. nauw, smal; venir
angosto, erg teleurgesteld zijn; —ura,
f. nauwte, bergengte, pas.
anguarina, f. kiel, lang los kleecl, dat
men over andere kleeren heen draagt.
angui/la, f. aal, paling; —lazo, m. slag
met een eind touw; —lero, m. paling mand.
angulado, a. hoekig; piedra angular, f.
hoeksteen.
ångulo, m. hoek.
anguloso, a. hoekig, kantig.
angustla, f. angst, benauwdheid,, groote
ongerustheid, smart; —damente, adv.
angstig, benauwd; —do, a. kleinzielig,
ellendig; in angst of .verdriet; bezorgd;
—r, v. tr. kwellen, verdriet doen, angstig of bezorgd maken.
anhelante, a. snakkend, hijgend.
anhel/ar, v. tr. smachten naar, hunkeren
naar, verlangen' n a a r ; —(hé)lito, m.
adem; —o, m. vurige begeerte, smach
tend verlangen; —oso, a. hijgend naar>
smachtend naar.
anidar, v. intr. nestelen; wonen; schuilen.
aniliua, f. aniline (verfstof).
anfll/a, f. bandje (v. e. sigaar); —ar,
v. tr. en intr. ringen vormen; —o, m.
ring.
ånima, f. ziel, = a lm a; —s, f. pl. avondklok, fam. ånimas y Dios = ojalå",
gave God.
an'rn a c ion, f. levendigheid, drukte; opgewektheid; —do, a. opgewekt, vol vuur;
—dor, m. opwekker,
aanmoediger;
•—dversién, f. strenge afkeuring, berisping; afkeer; —r, v. tr. aanmoedigen,
verlevendigen, animeeren.
animal, m. dier; lomperd,
domkop;
—azo, m. groot dier; groote lomperd.
ånimo, m. gemoed; moed,; stemming,
animo, zin.
anirno sidad, f. moed, durf; haat; —so,
a. moedig, dapper; opwekkend, moedgevend; met haat vervuld.
anina/do, a. kinderachtig; —rse, v. intr.
kindsch worden.
aniquila ble, a. vernielbaar, vernietig-
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ante
baar; — cién, f. vernietiging, verdelging; —miento, m. idem; —r, v. tr.
vernietigen, verwoesten.
anis, m. anijs, anijszaad, zie aneldo of
eneldo; •—(n.'s)ado, m. anijs-bandewijn;
—(nis)ar, v. tr. met anijs klaar maken;
m. met anijs beplant land; —(nis)ete,
m. anisette.
aniversario, m. jaardag; jaarmis; a. jaarlijksch.
anieo, m. soort grof linnen.
ano, m. achterste, anus.
anoche, adv. gisteren-avond; —cer, v.
intr. donker worden; al anochecer,
bij 't vallen van den avond.
anodino, a. pijn -stillend.
anomal.a, f. anomalie, onregelmatigheid.
anémalo, a. onregelmatig; sterk afwijkefid.
anona, f. anona-vrucht (in Indié boeahnona); —dacion, of —damiento, m.
vernietiging; zelf-verachting; —dar, v.
tr. vernietigen; r. zich verlagen.
anonimo, a. anoniem, zpnder n a a m ; sociedad anonima, f. naamlooze vennootschap.
anota/cion, f. aanteekening, kommcntaar, noot; —r, v. tr. noteeren, aanteekenen.
anqueta, f. fam. billetje; de media anqueta, op 'n halve bil (zitten).
Ansa, f. Hanze.
ansar, m. gans; ansar macho, gent (mannetjes-gans), zie ganso, idem; —erla,
f. ganze-fokkerij; —^ero, m. ganzefokker; —erino, m. ganzen-jong, jonge
gans.
ansaron =
ansar; cara de ansarén
pelado, gezicht als *n geplukte gans,
d. i. olie-dom.
anseåtico, a. van de Hanze.
an«i/a, —edad, —osidad, f. angst, bezorgdheid; vurig verlangen, spanning;
—ar, v. tr. vurig verlangen naar; —oso,
a. angstig; begeerig.
anta, f. tapir (dier) = tapir; (bouwk.)
anta, pilaar,
antagonis/mo, m. antagonisme, strijd,
vijandschap; —ta, m. f. tegenstander.
antano, adv. verleden jaar, 't vorige jaar;
voorheen.
antårtico, a. antarktisch, van 't zuidpoolgebied.
ante, prp. voor; in tegen woordigheid
van, tegenover; ante todas cosas, boverial, vooral; m. buffelhuid (gelooid,
geel); —ado, a. licht geel; —anoche,
adv. eergisteravond; —ayer, adv. eergisteren; -—brazo, m. voorarm; —cama,
f. kleedje voor een bed; —-cåmara, f.
voor-hal, antichambre;
tusschendek;
—cedente, m. antecedent (voorafgaand
soortgelijk geval); a. voorafgaand, voor-

anficipacion
gaand; —ceder, v. intr. voorafgaan,
voorgaan; —cesor, m. —-cesora, f.
voorganger, -ster; m. pl. voorouders;
— coger, v. tr.. aan de kop leiden
(zooals paarden); voor de tijd plukken,
oogsten; —columna, f. zuil voor een
portiek; —coro, m. vestibule van 't
koor; —cristo, m. Antichrist (Satan)
beter: Anti-;—data, f. valsche datum,
voor de ware; —datar, v. tr. antedateeren, te vroeg dateeren; —diluviano,
a. van voor de zondvloed; —iglesia, f.
kerk-gebied; kerspel in de Bask. provincién; —lacion, f. verkiezing, voorkeur,
preferentie;
con
antelacion
(rechtst.), te voren; —mano (de—),
adv. te voren; —meridiano, a. voormiddagsch; —mural, m. bolwerk, verdedigings-wal;
—na, f.
voelhoorn,
spriet; —nombre, m. titel voor een
naam (zooals Don, Sir e t c ) ; —ojeras,
f. pl. oogkleppen; —ojero, m. brillemaker; —ojo f m. kijkglas, kijker; pl.
bril; —ojo de larga vista, verrekijker,
teleskoop; —ojo de puiio of de teatro,
tooneelkijker; —pasado, a. voorbijgegaan, voorgegaan; m. pl. voorvaderen;
—pecho, m. leuning; klein venster;
borststuk van paardetuig; balkon; voorstuk van 't middenlijf van insekten;
—penulfmo, a. op twee na de of het
laatste; —poner, v. tr. (als porter) verkiezen,
voortrekken;
—portada,
f.
,,Fransche" (voorhandsche) titel; —
portico, m. voorhal; overdekte ingang;
—puerta, f. voorhang of scherm, deurgordijn; —puerto, m. buiten-haven; —
quino, m. ogive-werk (lijstwerk aan
muren in de vorm eener S); — chinos,
m. pl. gegroefd lijstwerk; —ra, f. meeldraad; —rior, a. voorafgaand, vroeger;
—rioridad, f. voorrang; prioriteit; •—
riormente, eerst, eerder, vooraf, te voren; —s, adv. te voren; antes de,
(prep.) voér; eerder; liever; antes del
dia, voor dag en dauw; antes con an.es,
zoo spoedig mogelijk; de antes, van
ouds, eertijds; —sacristia, f. vestibule
der sacristie; —sala, f. vestibule, voorhal; —statura, f.
nood-versterking;
•—templo, m. voor-hof, portiek; —ver,
v. tr. voorzien = prever; —vispera, f.
dag voor de voor-avond van een feest
of plechtigheid.
anti, cipacion, f. 't vooruit ont vangen,
voorzien, voorgevoelen, vooruitloopen
op iets; con anticipacién, vooruit, als
voorschot;
—cipadamente, adv. bij
voorbaat; vooruit, als voorschot; —ei»
par, v. tr. vooruitloopen op iets, vooruit ontvangen, anticipeeren (gelden),
voorschieten, voorgevoelen, voorzien;

26

anublar

—cipo, m. voorschot, vooruitbetaling;
—cristo, = Antecristo (Satan); — critico, m. tegen-kritikus; —cuado, a.
verouderd, in onbruik; —cuario, m.
oudheidkundige, handelaar in oudheden; —cuarse, v. r. verouderen, in onbruik raken; —(ti)doto, m. tegengift;
—er, =
anteayer, adv. eergisteren;
—faz, m. sluier; masker en verder
alles wat het gelaat bedekt; —(i)fona, f. tegenzang, beurtzang; —fonal of —fonarlo, m. verzameling beurtzangen voor 't heele jaar; —fonero,
m. voorzanger, koorleider; —gualla, f.
oudheden, bouwvallen; oud-roest, oude
rommel;* —guamente, adv. van ouds,
in vroeger tijd; —gtiedad, f. oudheid;
oude
tijd; —guo, a. oud; antiek;
—guos, m. pl. (de) ouden; —logia, f.
tegenspraak; —monio, m. antimoon;
—papa,
m. tegen-paus; —para, f.
scherm; —parras, f. pl. bril, met om
*t hoofd sluitende bladen, fam. „fok''
(voor bril); —patfa, f. antipatie, tegenzin; — patico, a. antipatiek; —(i)poca,
f. obligatie ora zekere rente of cijns
te betalen; —(i)podas, m. pl. antipoden,
tegenvoeters; —séptico, m. en a. antiseptisch
of
ontsmettend
(middel);
—tipo, m. tegenbeeld; simbool; afschrift,
kopie; —(i)tesis, f. tegen-stelling, antitese.
Antillas,
f. pl. Antillen (eilanden in
West-Indié).
antoja/dizamente, adv. grillig; kurig; —
dizo, a. grillig, kurig; —-do, a. begeerig, verlangend; —rse de, v. r. verlangen naar.
antoj/era, f. brillehuis; oogklep; —-o, m.
verlangen, gril; zin, trek, lust; a su
antojo, naar zijn zin; m. pl. •—- anteojos, bril, kijker.
anto logia, f. bloemlezing; —nomasla, f.
gebruik v. d. bijnaam of voornaam in
pl. v. d. eigenl. n a a m ; —rtomåstico,
a. op die wijze gebruikt (zie 't vorige),
antonomastisch.
Ant6n, m. Antonio, m. Anton en Antonie;
San Anton por delante, Hollands welvaren.
antorcha, f. toorts, fakkel; groote vetkaars.
antracita, f. antraciet.
antro, (poet.) hol, grot.
antro/pofago, m. menscheneter; —pologia, f. antropologie, menschkunde.
antruejo, m. de drie Carnevals-dagen.
anua/i, a. jaarlijksch; —lidad, i. duur
v. e. jaar; jaarlijksch inkomen; —rio,
m. jaar-register; kalender; jaarlijst.
anubarrado, a. bewolkt, bedekt.
anublar, v. tr, bewoiken; r. bewolkt wor-

anudar
den, betrekken; (fig.) verwelken; in 't
water vallen, opgegeven werden (plan
a. a.).
anudar, v. tr. knoopen; verbinden, aånlasschen; r. achterlijk blijven (plant,
mensch).
anuen cia, f. instémming; medewerking;
—te, a. meegaand, medewerkend; neerbuigend.
anula/ble, a. herroepbaar;—-cfon, f. afschaffing; intrekking; —r, v. tr. annu*
leeren, intrekken; ongeldig verklaren.
anul/ar, a. ringvormig; —oso, a. vol
ringen.
anunci/acidn, f. Maria Boodschap; aankondiging; —ador, m. aankondiger,
afkondiger; —adora, f. aanplak-zuil;
—ante, m. adverteerder; —ar, v. tr.
aankondigen, afkondigen, voorspellen;
adverteeren; —o, m. voorzegging, aan*
kondiging; advertentie.
anuo, zie anual, jaarlijksch.
anverso, m. beeldenaar (van munten),
hoofdzijde.
anzuelo, m. vischhaak; verlokking, lokmiddel; picar of caer en el anzuelo,
zich laten beetnemen, f oppen; roer el
anzuelo, de dans ontspringen.
ariadi dura, f. tcevoeging; overmaat (bij
't wegen enz.); —r, v. tr. toevoegen,
bijvoegen.
an a f il, f. rechte Moorsche trompet.
anagaza, f. lok-vogel; lok-aas (fig., zie
senuelo).
anal, a. zie anual, jaarlijksch; jaarling
(een-jarig dier); m. jaarlijksch offer
(voor de dooden); —ejo, m. priesteralmanak.
anej/ar, v. tr. oud maken; r. oudbakken
of verschaald raken; —o, a. oud,
oudbakken; verschaald.
anicos, m. pl. gruizels, stukjes, flarden.
anil, m. indigo; indigo-plant; anil en
terroncitos, indigo in koeken.
ano, m. jaar; ano bisiesto, schrikkeljaar;
anos pl. ( = cumpleanos), verjaardag;
ano nuevo, nieuwjaar; —jal, m. braakland; —jo, m. f. eenjarig dier (kalf of
lam); —so, a. bejaard.
aiiubl/ar, = anublar, bewolken; —o, m.
meeldauw, schimmel (in 't graan).
anuda/dor, m. knooper; —dura, f.knooping, binding; —r, v. tr. =
anudar,
knoopen a. a.; anudar los labios, 't
zwijgen opleggen.
an us gar, v. tr. (oud) verworgen, smoren;
intr. fam. zich verbijten, een brok in de
keel hebben, „stikken" van kwaadheid.
aoj/ador, m. bekoorder, betooveraar;
—ar, v. tr. bekoren, beheksen, betooveren; —o, m. bekoring, betoovering,
beheksing.
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aparatado

aov/ado, a.
ei-vorrnig; —ar, v. intr.
eieren leggen; r. kluw-vormig worden,
zich oprollen in een kluwen.
apabilar, v. tr. (kaars) snuiten; r. flauw
branden.'
apabullado, a. fam. platgedrukt, verfomfaaid.
apacenta/dero, m. weiland; —r, v. tr.
weiden; (fig.) onderwijzen, onderrichten; r. zich vermeien, genieten.
apaci/bilidad, f. liefheid, vriendelijkheid;
—ble, o. vriendelijk, lief; vreedzaam;
—guar, v. tr. kalmeeren, doen bedaren; r. bedaren, minder hevig worden.
apadrina/dor, m. sekondant (duel); —r,
v. tr. beschermen, verdedigen; als patroon optreden bij (publieke plechtigheden of spelen); sekondant zijn bij (duel).
apaga/do, a. flauw, onbezield; —dor, m.
uitblusscher, doover, demper; —-miento, m. uitdooving, blussching; —r, v.
tr. blusschen, dooven; verwoesten; lesschen (la sed, de dorst); r. uitgaan
('t vuur).
apagullar, v. tr. onverwacht slaan; (fig.)
op heeterdaad betrappen.
apaisado, a. meer breed dan hoog.
apalabra/do, a. verloofd; —r, v. tr. bespreken,
confereeren over; r. zich
verloven.
apalancar, v. tr. met een hefboom bewegen, optillen.
apale/amiento, m. afranseling, „ p a k " ;
—ar, v. tr. met een 'stok slaan; met ide
schop op-zij doen (graan enz.); apalear
dinero, geld bij de vleet hebben; —o,
m. zeeting (van graan enz.); pak ransel
apandar, v. tr. fam. gappen; r. zich
meester maken van (de).
apandilar, v. tr. bijeen brengen (kwaadwilligen a. a.); r. samen-scholen, -rottern.
apan/ado, a. wollig of laken -achtig;
—adura, f. beslaglegging; diefstal; '—
amiento, m. —o, m. beslag-legging;
schikking; reparatie; schranderheid; tener malos of buenos apanos, ongeschikt of geschikt zijn; —ar, v. tr.
grijpen, beslag leggen op, te pakken
krijgen; schikken; wegkapen; repareeren; r. zich schikken; opknappen : te
vas apanando, je knapt op.
apanuscar, v. tr. verkreukelen, bederven.
verfrommelen.
apara/dor,
m. buffet,
aanrecht-tafel;
werkplaats; estar de aparador, opgetooid zijn; —r, v. tr. in de hand grijpen van iets dat opgegooid is; schoffelen; schoenen sluiten (vastnaaien van
hiel-stuk met boven-leer); (een schipj
opknappen.
apara/tado, a. voorbereid, bereid; —to,
m; voorbereiding, inrichting; machine,

aparceria
toestel; pl. praal, vertoon; aparato
receptor, toestel voor apname (bij telegrafie); —-toso, a. prachtig.
aparce/ria, f. kompanjonschap, deelgenootschap voor een gemeenschappelijk
belang; verpachting; —ro, m.
deelgenoot; pachter.
aparear, v. tr. schikken, rangschikken,
gelijkstellen; koppelen, bijeen-voegen,
paren; r. zich bijeen-voegen, twee aan
twee gaan a. a.
aparec/er, v. intr. verschijnen, voor den
dag komen, tegenwoordig zijn; r. idem,
plotseling verschijnen, zich vertoonen;
—ido, m. spook.
aparej/ado, a. geschikt; gesorteerd, in
orde gemaakt; —a dor, m. opperman,
baas; bereider, opmaker; —ar, v. tr,
bereiden; zadelen; optuigen; r. ?ich
klaar maken; —o, m. voorbereiding;
paardetuig;
tåkelage;
aparejo real,
takel; —os, m. pl. tuig, tåkelage, werktuigen, benoodigdheden.
aparen/cial, a. schijnbaar; —cialidad, f.
schijnbaarheid; —tar, v. tr. voordoen,
vertoon maken van; —te, a. schijnbaar; blijkbaar; gepast, behoorlijk. apari ci6n, f. verschijning; —en cia, f.
voorkomen; blijk, aanwijzing; aanzien;
schijn; de mucha apariencia, zeer opzichtig; —encias, pl. tooneel-toestel;
decor.
aparta dero, m. wijkplaats (op een weg
b.v.); wei- langs de weg; zijweg; —dijo,
m. klein deel van een groote hoop
of stapel; —dizo, m. afgeschoten vertrekje; —do, a. verwijderd; afwijkend;
m. afgescheiden
vertrek; post-bus;
smelt -kamer; —dor, m. verdeeler, sorteerder; apartador de ganado, veedief; apartador de metales, smelter;
—miento, m. afscheiding; —r, v. tr.
deelen, scheiden; verwijderen; sorteeren; uiteen-doe-n; van iets afbrengen;
r. zich verwijderen, scheiden (echtelieden).
aparte,
adv.
ter zijde;
afzonderlijk,
„apart"; m.
ruimte tussenen twee
woorden; alinea.
aparvar, v. tr. (koren) ophoopen om te
dorschen.
apasiona/do, a. hartstochtelijk, „dol" (op
iets); —r, v. tr. hartstocht opwekken,
;
.n geestdrift ontsteken; r. (por) zich
erg warm maken (voor), erg „dol"
zijn (op).
apati/a, f. apatie, wezenloosheid; apåtico,
a. apatisch, wezenloos.
apatus/car, v. tr. f am, afraf felen, afknoeien;
—co, f am. sieraad, tooi;
knoei-werk.
apea, f. halster; —dero, m. pl eister -
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aperador

plaats, halte; blok om op een paard
te stijgen en af te stappen; tijdelijk
onderkomen; —dor, m. landmeter; —r,
v. intr. afstappen, uitstappen; tr. land
meten; fig. van iets afbrengen, ontraden; stutten (muur, deel v. e. gebouw, om een ander af te breken);
afzetten; een rem (aan een rijtuig)
aanbrengen; neerhalen, de betiteling
verwaarloozen van; apear un rio, een
rivier doorwaden; apear de su empleo,
uit zijn betrekking ontslaan; se apea
el telon, de gordijn valt.
apechugar, v. tr. met de borst drukken,
tegen de borst drukken; (con) fam.
iets aandurven, (een stout stuk) bestaan.
apedre/adero, m. plaats van steeniging
of van steenen werpen; —amiento,
steenigen, ('t) werpen met steenen;
—ar, v. tr. steenigen; intr. hevig hagelen; schreeuwerig praten; r. beschadigd
worden door hagel; —o, m. steeniging.
apeg/adamente, adv. met toewijding; .,con
a m o r e " ; —arse, v. r. zich hechten (aan
iemand); —o, m. gehechtheid, aanhankelijkheid; verslaafdheid; verkleefdhekl.
apela/ble, a. voor hooger beroep vatbaar;
—cion, f. hooger beroep, appél; oproeping; bevelschrift om op te komen of te verschijnen; no hay apelaci6n, er is geen middel op, 't is
wanhopig; —do, a. van dezelfde kleur
(paarden);
—nte,
m. f.
appellant,
eischer; —r, v. intr. appelleeren; van
dezelfde kleur zijn (paarden); —tivo,
a. naam-; nombre apelativo, soortnaam.
apelambrar, v. tr. van 't haar ontdoen
(huiden).
apelmazar,
v. tr.
samendrukken,
fig.
plagen, kwellen.
apellar(ie), v. tr. (huiden) opmaken, bereiden.
a p e n / d a r , v. tr. bij den naam aanroepen;
proklameeren, een naam geven; noemen; —do, m. naam, familie-naam.
apelotonarse, v. r. zich ineen wikkelen,
een kluw of kluwen vormen; „pelotons"
vormen.
apenar, v. tr. bedroeven, verdriet aandoen.
apenas, adv. nauwelijks, tenauwernood;
apenas si da el cargo para corner,
't baantje zal 'm net genoeg te eten
geven.
apéndice, m. aanhangsel.
apeo, m. meting, afbakening (van een
land, terrein); stut tegen 'n muur
om een deel v. e. gebouw af te
breken (zie apear).
apepsia, f. apepsie, slechte spijs-vertering.
apera/dor, m. dorps-wagen-maker; pachter; —r, v. tr. karrén enz. maken of
repareeren (op 't platte land).

apercibido
apercibi/do, a. gereed; —miento, m. berisping; schikking; oproeping; —r, v.
tr. klaarleggen, -zetten of -maken;
(rechtst.) eischen, vorderen; vermanen,
waarschuwen; r. merken, bespeuren;
zich voorbereiden of klaarmaken.
aperitivo, a. eetlust-wekkend; iaxeerend;
m. zulk een middel.
apero, m. landbouw-werktuigen, gereedschappen, ook = a p r i s c o ; — s , m. p l
benoodigdheden, gereedschappen.
aperrea/dor, m. indringer; . —r, v. tr.
aan de honden toewerpen; fig. afjakkeren; r. zich afjakkeren, afsloven.
apersona/do, a. —bisn of mal, in een
goed blaadje of in een slecht blaadje,
die er goed uitziet, een goede gestalte
heeft; r. verschijnen (aai> 't hof).
apertura, f. zie abertura, opening (gerechtshoven, vergaderingen, testament,
spoorweg); ingang (schouwburg).
apesadumbrar, v. tr. kwellen, leed doen,
grieven; r. verdriet hebben.
apesarar, v. tr. = 't vorige.
apestar, v. tr. verpesten; bederven; fam.
„pesten", ,,'t land opjagen"; apestar a,
stinken naar.
apet/ecer, v. tr. verlangen naar; imp.
aanstaan : $qué te apetece? wat staat
je aan?;—ecible, a. aantrekkelijk;—encia en —ito, m. eetlust, trek; —itivo,
a. smakelijk, eetlust-wekkend; —itoso,
a. smakelijk.
apezuiiar, v. intr. flink stappen(paard).
apiadarse, v. r. zich ontf ermen, mede lijden hebben.
apicara/do, a. schelmsch; r. schelm- of
schurkachtig handelen.
åpice, m. top; kleinste deel van iets;
't minste of geringste; neteligste punt,
klein leesteeken; fam,. estå a los å"pices, hij! is volkomen op de hoogte.
apicult/or, m. ijmker; —ura, f. bijen-teelt.
apilar, v. tr. opstapelen, ophoopen.
apimpollarse, v. r. ontknoppen, uitbotten.
apiiia/do, a. pijnboomvormig of -achtig;
—r, v. tr. samendrukken; r. bijeendringen.
[culus.
apio, m. selderij; apio de ranas, ranunapisonar, v. tr. instampen (straatsteenen),
neerdrukken, effenen (aarden vloer).
apitonar, v. intr. horens krijgen; tr. doorsteken
(met scherp werktuig, b.v.
eieren); r. fam. boos worden en toornig antwoorden.
aplaca miento, m. bijlegging, bevrediging;
vermurwing; —r, v. tr. bevredigen.
aplana/dera, f. stamper (om straten te
maken); —r, v. tr. effen of vlak maken; „dood-slaan" (door een gezegde);
afbreken; nivelleeren; r. instorten (gebouwen).
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aportadero

1 aplancha do, m. (het) strijken; strijkgoed; -—dora, f. strijkster; —r, v.~tr.
strijken (met een strijk-ijzer).
aplastar, v. tr. verpletteren; mat zetten,
dood-slaan (door woorden); r. plat
worden.
aplau dir, v. tr. toejuichen; —so, m. toejuiching, applaus.
aplaza miento, m. samenroeping, oproeping; uitstel, verdaging; -r-r, v. tr.
uitstellen;
oproepen,
bijeenroepen;
(rechtst.) verdagen.
aplica ble, a. toepasselijk; —cion, f. toepassing; naarstigheid; —do, a. naarstig, ijverig; —r (a), v. tr. toepassen,
aanpassen, aanbrengen; wijten; r. zich
toeleggen (op a).
aploma/do, a. lood-kleurig, grauw; —r,
v. tr. met een schietlood nagaan; overlasten; —r, v. intr. loodrecht zijn; r.
instorten (gebouwen).
| apoca, f. kwitantie (rheer gebruikelijk
recibo); (rechtst.) bevelschrift tot aanhouding.
apoca/do, a. kleinzielig; —miento, m.
kleinzieligheid; —r, v. tr. verminderen;
r. zich vernederen, zich verkleinen.
apocrifo, a. apokrief, twijfelachtig.
apoda dera, f. snoeimes; —-r, v. tr. bespotten; belachelijk maken; een zaak
met iets vergelijken; bijnamen of spotnamen geven.
apodera/do, m. gemachtigde; prokuratiehouder; —r, v. tr. machtigen, prokuI
ratie gevenf; r. (de) zich meester maken (van).
apodo, m. bijnaam, spotnaam.
apogeo, m. apogeum, stand 't dichtst bij
de aarde (planeet).
apolilla dura, f. mot-gat; —r, v. tr. gaten
bijten in.
apolo/gético, a. verontschuldigend; allegorisch; —gia, f. apologie, verontschuldiging; —(l6)gico, a. allegorisch;
—gista, m. apologist; iemand die een
ander verontschuldigt of verdedigt.
apélogo, m. apoloog, zedekundige fabel.
apoltronarse, v. r. een lui leven leiden.
I apomazar, v. tr. verglazen; met puimsteen glanzen.
apo/plejia, beroerte; —plétlico, a. vatbaar voor beroerte.
aporca dura, f. met aarde dekken; —r
(ue), v. tr. bedekking m. aarde.
aporrar, v. intr. met de mond vol tanden
i
staan; r. lastig of vervelend worden.
aporrear, v. tr. ranselen, slaan; r. nauwkeurig bestudeeren, met volle aandacht n a g a a n ; aporrearse en la jaula,
zich tevergeefs afsloven of kwellen;
—o, m. afranselingj pak slaag.
I aporta/dero, m. plaats waar men aan-

aportjllar
legt; landingsplaats; ~r (ue), v. intr. in
een haven aankomen, belanden; tereehtkomen (na verdwalen); tr. bijbrengen, aanvoeren (bewijzen voor 't
gereeht); veroorzaken.
aportillar, v. tr. een bres maken in; r. in
puin vallen.
aposent/ ador, m. houder van een logeergelegenheid; foerier; kwartiermeestcr ;
aposentador de camino, eenhof-beambte; aposentador mayor de palacio,
opper-hofmaarsehalk; -amiento, m. 10gies, onderkomen; ~ar, v. tr. logies geYen; r. Iogies nemen, intrekken; - 0 ,
m. kamer; herberg.
aposito, m. (geneesk.) uitwendig genees·
middel.
aposta = -damente, adv. fam. met
opzet; met bedoeling; -dero, m. station voor soldaten of sehepen; -r, v.
tr. wedden; in een post zetten; (paarden) posteeren; r. zieh posteeren en
apostarselas of apostarlas, wedijveren, mededingen; -sia, f. afvalligheid; -tar, v. tr. afvallen; tot een
andere partij overgaan.
apostata, m. f. afvallige, apostaat; renegaat.
apostem/a, f. absces ; -ar, v. tr. een absees veroorzaken; r. een absees vormcn,
apostilla, f. bij -schrift, apostille (boven
brief of stuk van een ander); -r, v.
tr. van een apostille voorzien; r. in
puistjes uitbreken.
apostol, m. aposteI.
aposjtolado, m. apostelsehap; -tolico, a.
apostoliseh.
apostrofar, v. tr. toespreken, toesnauwen.
apostrof /e, toespraak, verwijt; -0, m.
(spraakk.) apostrofe.
apostura, f. bevalligheid in houding en
gebaren.
apotegma, m. geestige zet; motto.
apoteosis, f. apoteose,' vergoding,
apoya/dura, f. zog-wording (bij een moeder); -r, v. tr. steunen, begunstigen;
bevestigen; op het bit bijten (rijpaard); intr. rusten of steunen; r. leunen of steunen op; -tura, f. (muz.)
voorslag.
apoyo, m. steun; stut; beseherming.
apreci/ able, a. te waardeeren, achtbaar,
geeerd; su -, uwe geeerde (brief};
-acion, f. of - 0 , m. waardeering,
achting; -ador,m. taxeerder, schatter;
-ar., v. tr. waardeeren; schatten, taxeeren:
aprehen/ der, v. tr. beslag leggen op; zich
(iets) verbeelden op losse gronden; bezit
nemen; -sion, f. gevangenneming; ongegronde vreesj opvatting; inbeelding;
-sivo, a. vreesachtig, bedrukt, angst-
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aprontamiento

vallig; ~sor, m. f. hij of zij die vat of
beslag legt.
apremi/adamente, adv. met geweld; met
dwang; met klem; -ador, m. dwinger of sommeerder; -ante, a. klemmend, dringend, dwingend; -ar, v.
tr. dwingen, nopen; aandringen; sommeeren; intr. klemmen (b.v. een raam);
- 0 , m. dwang; aandrang, dwangbevel,
sommatie.
aprenjder, v. fro leeren, Ieeren kennen;
-diz(a), m. (f.) Ieerling(e) (voor een
bedrijf of ambacht); -dizaje, m. leertijd (voor 't zelfde).
aprensar, v. tr. persen, linn en persen;
-sion, f. leering, zie ook aprehension.
apresajdor, m. zeeroover; -miento, m.
kaping; gevangen -zetting; buitrnakerij;
-r, v. tr. kapen; gevangen zetten; beslagleggen op; fam. wegkapen.
aprest /ar, v. tr. gereed-maken; -0, m.
gereed-making ; bereiding.
apresura, cion, f. -miento, m. haast,
snelheid; -do, haastig, snel; -r, v. tr.
verhaasten, versnelIen; r. zich haastcn,
reppen.
apret/adamente, adv. tenauwernood; net
even; enkel; -adee;!, f. koord of riem;
-aderas, f. pI. sterke aandrang, smeekbeden; -adero, m. (heelk.) = bra..
guero, breukband; -adizo, a. makkelijk ineen te drukken; -ado, a. ge ~
drukt, ineen-geperst; fam. kaal, min,
sehunnig; fam. in de klem; -ador, m.
die drukt of perst; corset; pers; -adura, f. samendrukking t -ar(ie), v.tr.
drukken;dwingen; plagen; lastig vallen; dringen, "aanpakken" (ziehinspannen); apretar con uno, aanvallen ;
apretar la mano, de hand drukken;
ook (fig.) onder handen nemen; apretar el paso, de pas verdubbe1en; apretar los pufios, zich terdege inspannen
voor iets; -6n, m. druk, aandrang;
,-ujar, V. tr. fam. sterk drukken; -uj6n, m. fam. =
apreton; -ura, f.
gedrang; nauwe plaats.
apri/esa, -sa, adv. haastig, snel; -eto,
m, gedrang; conflict; gevaar; en buen
aprieto me pones', je brengt me in een
mooi parket.
apriscjar, v. tr. (schapen) in de kooi doen;
-co, m. schapen -kooi.
aprlsionar, V. tr. gevangen zetten; opsluiten.
aprobajci6n, f.goedkeuring; -r, v. tr.
(ue) gdedkeurenj-i-tivo, a. goedkeurendl
aproches, m. pI. Ioopgraven.
apront/amientu.en. -0, m. bespoediging,
spoedige gereed-making; -ar, v. tr. zie
aprestar, v. tr. snel gerced-maken, snel
bereiden; storten (som).

apropiacion
apropia/cion, f. toeéigening; —do, a.
geschikt, geéigend; —r, v. tr. in eigendom geven; zie asemejar; fig. een
toepassing- maken; geschikt maken,
aanpassen; r. zich toeéigenen.
aprovecha/ble, a. voordeelig; dienstig;
—damente, adv. voordeelig; —do, a.
zuinig (tot schrielheid toe); bezuinigd,
benut (de tijd); goed vooruitgekomen
(leerling); —miento, m. voordeel; vordering; promotie, vooruitgang; —r, v.
tr. benutten, partij trekken van; verbeteren, voordeelig maken; intr. nuttig
zijn, voordeelig zijn, dienstig zijn; profiteeren; r, (de) gebruik maken van,
profiteeren van.
aproxima/cion, f. nadering, benadering,
naderbij-brenging; —damente, adv. bij
benadering; —r, v. tr. naderen, naderbij brengen; r. naderen, nabijkomen;
—tivo, a. benaderend, naderend.
apt/itud, f. geschiktheid; gepastheid; bevoegdheid; —o, a. geschikt; bevoegd.
apuest/a, f. weddenschap; ir de apuesta,
mededingen; —o, a. toegeschreven,
toegepast; opgetooid, opgesierd; bevallig, keurig.
apulgarse, v. r. zwarte vlekjes aan de
vouwen vertoonen (linnen-goed dat
vpchtig gevouwen is).
apunt/acion, f. aanteekening; noot; (muz.)
noot; —ador, m. aanteekenaar, mikker; souffleur; —alar, v. tr. stutten;
—amfento, m. noot, opmerking; extrakt van een akte; aanwijzing; (oud)
afspraak; souffleurs-funktién; —ar, v.
tr. mikken op; aanwijzen; aanstippen;
van noten voorzien; even zinspelen,
doelen op; aanpunten; souffleeren; intr.
net voor den dag komen, zich even
vertoonen; apuntar y no dar, beloven
en niet doen; r. zuur beginnen te
worden; uitspruiten; -—e, m. noot,
aanteekening; het mikken of richten;
souffleurs-tekst; inzet, wat men verwedt; ruwe schets; vent, snuiter.
apuii/alar, v. tr. doorsteken (met een
punal, . = dolk); —ar, v. tr. in de vuist
grijpen; —ear, v. tr. met de vuist
slaan; stompen; —etear (oud), v. tr.
vuistslagen geven (ook Am.).
apur/acabos, m. profijtertje, bijzeil; —acion, f. nauwkeurig onderzoek; naspeuring; zie apuro; —adamente, adv.
juist op tijd, stipt; fam. nauwkeurig;
—ado, a. berooid; •—ar, v. tr. naspeuren; zuiveren; opmaken; kwellen, leed
doen; si me apuras, als je 't nu precies weten wilt; r. verdriet hebben;
—o, m. nood; bedroefdheid,
aqueja/r, v. tr. leed doen; opwekken; r.
bedroefd worden of zijn.
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arbitraje

aquel, —la, —lo, die, datgene, degene,
hetgeen.
aquelarre, m. heksen-keuken.
aquende, adv. (oud) aan de andere zijde,
hiervandaan.
aquerenciarse, v. r. aan een p l a a t s g e hecht raken (dieren).
aqui, adv. hier; nu; toen; de aqui por
alli, heen en weer; jaqui! luister 's!
de aqui a tres dias, over drie dagen;
jaqui del rey! in naara des konings,
de koning komt, fam. dat 's ook wat
f raais!
aquie/scencia, f. stilzwijgende goedkeuring; toestemming; —tar, v. tr. doen
bedaren, stillen; r. bedaren, kalmeeren.
aquilatar, v. tr. toetsen (metalen); onderzoeken, nagaan.
Aquiles, m. Achilles; achilles-pees.
aquil/6n, m. noorde-wind; —onal of
—onar, a. noordsch, winterlijk.
aquillado, a. kiel-vormig, gebogen.
ara, f. altaar, mis-tafel; acogerse a las
aras, zijn toevlucht in een kerk zoeken; amigo hasta las aras, vriend tot
de altaren, d. w. z. in alles behalve
gewetens-zaken.
år ab/e, a. Arabisch; m. Arabier; — esco, arabesk; Arabisch; —(råb)ico, —
(råb):go, a. Arabisch.
arad/a, f. geploegd land; grond-bewerking; —o, —or, m. ploeg; —or, m.
ploeger; ringworm.
Aragon, Aragon.
aragonés, —a, m. f. Aragonees; a. Ara*
gonsch, van Aragon; f. groote zwarte
druif.
arambel, m. (volkst.) vod (oud ding);
geschilderd doek, waarvan men tapisserie-werk maakt.
arancel, m. belasting-kohier, fig. regel of
plan.
arandano, m. soort braam-bes, in de
geneeskunst en als verf-stof gebezigd.
arandela, f. kaars-ring; soort stoot-plaat
van lansen; ståande lamp; ring-plaat
(onder de moer-schroef); (zeet.j geschut-poort.
aranzada, f. een land-maat, zie fanega, f.
aran/a, f. spin; vogel-net; kandelaber;
kandelaar; kroon (lamp); —ar, v. tr.
krabben, schrammen; schrappen; —
azo, rn. —o, m. krab, schram.
arar, v. tr. beploegen, bewerken, bebouwen.
jaray! (Fil.) int. au! ai!
arbitr/aje, m. —amiento, m. —amento,
m. scheidsrechterl. uitspraak, scheidsgerecht; —al, —ario, —ativo, a. willekeurig; scheids-rechterlijk; —ar, • v.
tr. verzinnen, oordeelen; scheidsrechterlijk uitmaken; —ar, v. tr. verzinnen,

årbitro
oordeelen; scheidsrechterlijk uitmaken;
—ariedad, f. willekeur; —io, m. vrije
wil; arbitrage; —ista, m. uitdenker,
ontwerper; zwendelaar.
å"rb;tro, m. scheids-rechter; a. scheidsrechterlijk; vrij, naar eigen inzicht;
arbitrair.
årbol, m. boom; mast, paal; lijf van een
hemd; årbol de la eruz, kruis-hout,
kruis (v. Christus).
arbol/ado, a. bezet met boomen; m.
groep boomen; —adura, f. al de
masten van een schip; —ar, v. tr.
opzetten; oprichten (standaard, vlaggestok a. a.); —eda, f. boschje.
arboreo, a. boom-achtig, v. e. boom.
arbori culior, m. boomkweeker; —cultura, f. boom-teelt, boom-kweekerij; —>
forme, a. boom-vormig.
arbotante, m. boog v. e. gewelf.
arbusto, m. struik.
area, f. kist, groote koffer; graf-urn,
graf; ark; omgeslagen touvv in een
katrol; *t slaan van de wol; area de
agua, waterreservoir; fig. area cerrada,
erg gesloten mensch; las areas, f am.
de schat.
arcabu/cear, v. tr. schieten: fusileeren;
—ceria, f. troep musketiers; vuren van
musketiers; — cero, m. musketier; geweer-maker; —z, f. musket; geweer;
—zazo, m.
musket-schot;
musket vuur.
area/da, f. zuilen-gang; galerij; braakkramp; —duz, m. leiding; potten aan
een touw om water te putten; fig.
tolk van hartaandoeningen; fig. iemand,
die een jongmensch in zijn kwade
neigingen sterkt en ze bevordert; pl.
wederwaardigheden,
arcade, a. en s, arkadisch, landelijk;
Arkadier.
Arcadia, Arkadié, 't land der herders en
herderinnetjes.
arcaismo, m. archaisme, verouderd woord,
of in onbruik geraakte uitdrukking.
arcångel, m, aartsengel.
arca/nidad, f. geheimheid, verborgenheid; —no, a. geheim; verborgen; m.
geheim.
arcar, v. tr. (wol) slaan.
arce, m. eschdoorn; verschansing in 't
open veid.
arcedian ato, m. aarts -dekenschap (waardigheid onder een bisschop); —o, m.
aarts -deken.
arcill/a, f. leem, pottebakkers-klei; —oso,
a. klei- of leem-achtig.
arciprest/ azgo, m. „aarts -priester" -schap;,
zijn gebied; —e, m. „aarts-priester",
voornaamste priester.
arco, m. boog (ook v. e. gewelf en
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argamandel
i:irkelboog); strijk-stok; hoepel; arco
del cielo, regen-boog; arcon, m. groote
kist, groote gewelf-boog; groote cirkel-boog; groote schiet-boog; —s, m.
pl. wenkbrauwen.
arch/a, f. (oud) hartsvanger, kort eensnijdig zwaard; —ero, m. boog-schutter,
soldaat van de lijfwacht der
Spaansche koningen.
archi/cofrade, m. aartsbroeder; —ia, f.
aartsbroederschap; — diåcono, m.
=
arcidiano; —ducado, m. aarts -hertogdom; aarts-hertogelijke
waardigheid;
—ducal, a. aarts -hertogelijk;—duque, m.
aarts-hertog; —duquesa, f. aarts-hertogin; —pampano, m. snoeshaan; —piélago, m. archipel.
archiv/ar, v. tr. in de archieven bewaren; —ero, —ista, m. archivaris; —o,
m. archief; vertrouweling.
ard/a, —illa, f. eekhoorn.
ardea, f. rcerdomp, = alcaravån.
ardentia, f. fam. oprisping; „zuur"
arder, v. intr. branden; gloeien, blaken,
ardi/d, f. krijgslist; list;—ente, a. vurig,
gloeiend, heet; —miento, m. onversaagdheid; —te, m. kleine Spaansche
munt; no valer un ardite, geen oortje
waard zijn; sin dårsele un ardite,
zonder dat 't hem iets kon schelen.
ardo/r, m.
vuur;
fig.
gloed, ijver;
moed; —roso, a. vurig; geestdriftig;
heet (gewone beteekenis).
arduo, a. moeitevol.
area, f. oppervlak; land-maat (iets meer
dan een „are").
arel, m. groote zeef; —^ar, v. tr. zeven,
ziften.
aren/a, f. zand; arena, strijdperk; —as,
f. pl. graveel; —åceo, —isco, —oso, a.
zandig, zanderig; —^al, m. zandige
grond, drijf-zand; —ar, v. tr. met
zand bedekken; —eria, f. zanderij,
zandgroeve;
—ero,
m.
za.nd-man,
zand-handelaar; —illa, f. schuur-zand;
zand om schrift te drogen; —illas, f.
pl. korrel-salpeter; —isca, f. zandsteen.
arenga, f. toespraak; —r, v. tr. toespreken met een redevoering.
arenque, m. haring; arenque ahumado,
bokklng; a.enque frescal, nieuwe haring; pekelharing.
areometro, m. areometer.
årete, m. oor-ring.
arfa/da, f. (zeet.) 't stampen (v. e. schip);
—-r, v. intr. stampen.
argad/ijo, m. of —illo, haspel; klos (zie
devanadera); fam. woel -water, kwikgat.
argalla, f. gal-appel.
argallera, f. groeven -schaaf.
arga/mandel, m. vod, lap; —masa, f.

Argel
fijne metsel-kalk, cement; —masar, v.
intr. metsel-kalk maken.
Argel, Algiers, ook Argelia voor 't land.
argelino, a. Algiersch, m. en f. Algerijn,
Algiersche.
argent/eria, f. borduurwerk in goud of
zilver; —ifero, a. zilverhoudend; —ino,
—a, m. f. Argentijn; a. Argentijnsch,
van Argentinié; Republica Argentina,
'Arg. republiek, ook; zilverachtig; —o,
m. (poet.) zilver; —o, vivo = mercurio, kwikzilver.
argolla, f. hals-ring; ijzeren ring.
argucia, f. spitsvondigheid.
arguello, m. fam. onzindelijkheid; ånders:
uittering, vermagering; cijns, rente.
argiiir (arguyo), v. intr. argumenteeren,
redeneeren, redetwisten; tr. overtuigen,
bewijzen, aantoonen.
argument/acion, f. redeneering, bewijsvoering, twist-gesprek; —ar, v. intr.
redetwisten, redeneeren; —o, rn. argument, bewijsgrond, onderwerp; aanwijzing van inhoud.
arguyente, m. f. redeneerend, die redeneert of redetwist.
aria, f. wijze, lied.
[vent.
Arias, m. fam.: el buen Arias, die goeie
årido, a. dor, droog; wordt ook gezegd
v. e. onderwerp dat weinig zaaks is.
arieta, f. wijsje, liedje.
ariete, m. storm-ram;
ramtoren-schip;
ariete hidråulico, toestel om tuinen
te besproeien.
arillo, m. kleine ring; —s, m. pl. oorringen, -bellen.
arimez, m. uitstekend deel van een gebouw; erker-venster.
arisco, a. onhandelbaar, woest, stuursch,
stug; ook schuw (als een kat (b.v.).
aris,negro, —prieto, a.; trigo arisnegro
of trigo arisprieto, boekweit.
arist/a, m. aar, baard (van koorn),
scherpe kant; —as f pl. (bouwk.) ribben
(hoeken, waar holle vlakken in gewelven elkaar raken).
aristocra/cia, f. aristokratie; —(tocra)ta,
m. f. aristokraat; —(crå)tico, a. aristokratisch.
aritmétic/a, f. reken-kunde; —o, a. rekenkunstig; —o, m. reken-kundige.
arlequin, m. harlekijn; —(in)ada, f. harlekijns-streek.
arma, f. wapen; hombre de armas,
ridder in volle wapen-rusting; estar
sobre las armas, onder de wapenen
zijn; pasar por las armas, fusileeren;
tocar al arma, alarm maken; arma
blanca, blanke wapens; arma falsa,
loos
alarm;
arma
negra,
floret,
scherm-degen; f. pl. troepen; wapen
(familie-).
Sp.

arpista
arma/da, f. vloot, zeewezen; —dera, f.
voornaamste houtwerk aan een schip;
—dia, f. vlot; -^—dijo, m. strik, valstrik;
—dillo, m. schubdier; —do, a. gewapend; belegd met goud-plaatjes; m.
man
in wapen-rusting; —dor, m.
reeder; kommandant van een ten oorlog
uitgerust schip; —dura, f. wapen-rusting; geraamte; geraamte van een
huis; armadura de una mesa, idem
v. e. tafel; —mento, m. wapening, bewaperiing; oorlogstoerusting; —r, v. tr. wapenen, uitrusten; bedriegen; spannen
(strik), in elkaar zetten, monteeren
(machine), aanrichten (tafel); armar
pleito, een proces beginnen; armar
pendencia, ruzie maken; armarla, valsch
spelen; armar bronca of fullona, twist
zoeken; armar a otro, iemand geld
leenen om hem uit een moeilijke positie
te redden; armar caballero, tot ridder
slaan; r. zich wapenen, toerusten;
—rio, m. kast; boeke-kast, kleerekast; —toste, m. lastig meubel, rammelkast (rijtuig); —zon, m. = armadura, geheele wapenrusting, visch-tuig
enz.; —zones, m. pl. meubilair.
Armando, m. Herman.
armella, f. ring-nagel.
arme/ria, f. tuig-huis, arsenaal; wapenkunde (heraldiek); —ro, m. magazijnmeester in een tuig-huis; wapen-smiel.
armigero, a. wapen -dragend.
armilar, a. esfera armilar, hemel-globe.
armino, m. hermelijn.
armisticio, m. wapen-stilstand.
armon, m. (mil.) voorgestel of lemoen
van een kanon-wagen.
ar/monia, f. harmonie; eendracht; —
ménico, a. harmonisch; eendrachtig;
—monioso, a. harmonieus, eenstemmig.
arnes, m. harnas; paardetuig; blasonar
del arnes, zwetsen;pl. gereedschappen,
benoodigdheden.
arnka, f. arnika, bosch-kruid (geneesk.).
aro, m. hoepel; meterle a uno por el
aro, iemand beetnemen.
aroma, m. aroma; f. bloem van de
aromo (akacia); —(må)tico, a. aromatisch; —tizacién, f. parfumeering met
aromatische stoff en; —tizar, v. tr. par fumeeren met aromatische stoff en.
aromo, m. akacia.
aroru, m. arrow-root.
arpa, f. h a r p ; —do, a. harp-vormig;
uitgetand; —dura, f. k r a b ; — r , v. tr.
verscheuren; krabben, stuk-krabben.
arpeo, m. enter-haak, dreg.
arpia, f. harpij, fam. kwade vrouw.
arpillar, v. tr. met paklinnen dekken,
daarin pakken; —-era, f. pak-linnen.
arpista, m. f. harp-speler of -speelster.
3

arpon
arp/6n, m.. harpoen; —onar, v. tr. harpoeneeren; —onero, m. harpoenier.
arque, f. streek (v. e. vioolspeler); —
ada, f. streek (v. d. strijkstok); —aje,
m. —o, m. peiling; tonnemaat; (het)
in een boog ombuigen; —ar, v. tr. in
een boog buigen; wol slaan; meten
(tonnemaat); arquear las cejas, groote
oogen opzetten; r. bukken, zich buigen;
—ria, f. reeks van bogen; boog-werk;
—ro, m. kassier, penningmeester; boogschutter; —ta, f. kleine kist; kattebak
(v. e. rijtuig); —tipo, m. eerste model,
grond-patroon.
arqueologia, f.
archeologie, oudheidkundearqui/episcopal, a. aarts-bisschoppelijk:
—Ila, = arqueta; —mesa, f. lessenaar,
schrijf-tafel;
—tecto, m.
architekt,
bouw-meester; —tectonico, a. architekto.nisch, bouw-kundig; —tectura, 1. architektuur, bouw-kunst; —trabe, m.
architraaf (wat rast op 't kapiteel).
arrabal, m.
voorstad,
f am.
achterkwartier.
arracada, f. oor-hanger, -ring; fig. f am.
arracadas, lastposten (kleine kinderen
eener weduwe); le esta como a la.
burra las arracadas, dat staat hem als
een vlag op een modderschuit.
arraez, kapitein v. e. Moorsch schip.
arrai/gado, m. landeigenaar; a. ingeworteld; vast wonend; vast; —gar, v. intr.
wortei-schieten; r. zich vestigen; zich
vast-wortelen, ingeworteld raken; —gø,
m. land-eigendom.
arramblar, v. tr. met zand bedekken; met
geweld meesleepen, te pakken nemen;
r. verstopt raken (met zand).
arranca/da, t. plotseling vertrek; —dera,
f. schape-bel; —dero, m. uitgangspunt
voor een wed-loop; a. a.; achterdeel
van een kanon; —miento, m. uitroeiing; —pinos, m. klein mannetje; —r,
v. tr. uitrukken, afrukken, ontwortelen,
uitspugen; intr. snei heengaan, wegrijden (rijtuig); beginnen te welven; al
arrancar, dadelijk bij 't begin.
arranque, m.
uitrukking;
uitroeiing;
vlucht, verrukking; aandrift; opwelling;
uitval, kwinkslag; onverwachte gebeurtenis; wegrit, afrit; ondereind (v. d.
voet); punto de arranque, uitgangspunt.
arra/piezo, —po, m. lomp, vod, afhangende
flard,
lap;
fig.
misbaksel
(mensch); dreumes (kind).
arraque, m. arak.
arras, f. pl. handgeld.
arrasa/miento,. m. slechting (van een fort);
—r,
slechten,
afbreken;
neerslaan
(graan, door storm); r. opklaren ('t
weder); zich met tranen vullen (oogen).

&

arregostar

[

arrastr/aderas, f. pl. lågere lijzeilen; —
adero, m. kalefater-plaats; achterweg;
—ado, a. ellendig, armzalig; —amiento, m. sleeping; —ar, v. tr. voort-sleepen, troef maken; r. zich voort-sleepen, kruipen; —e, m. gelukkige zet
bij 't spel; plichtmatig bezoek; ,'t
sleepen (v. e. kleed), hout-afvoer.
arrayan, m. mirte. = mirto; —(yan)al,
m. mirten-bosch.
jarre! int. hu! vooruit! (om vee aan te
zetten).
arrea/dor, m. drijver van last-dieren; zijn
zweep; —r, v. tr. optooien; (last-vee)
drijven; jarrea un poco! kom, vooruit!
arrebana dura, f. samen-lezing, uitzoeking; pl. kliekjes; —r, v. tr. samenlezen, na-zamelen.
arrebat/ado, a. onbesuisd, haastig; verrukt; —ador m. ontrukker, roover; a.
verrukkelijk; —amiento, m. ontvoering;
aandrift; vervoering, verrukking; —ar,
v. tr. weg-rukken; verrukken; r. zich
laten mee-sleepen (door drift, verrukking, enz.), door 't vuur verrast
worden; —e, m. post (v. soldaten);
—ina, f. strooi-geld; gevecht, gegrabbel om iets te krijgen; —o, m. zie
rebato = uitval; vuur; verrassing; vervoering.
arrebol, m. roos-kleurige hemel; rouge;
—ar, v. tr. rood verven; r. zich rood
blanketten, rood worden; —era, f.
rouge -potje; rouge-verkoopster.
arrebuja/damente, adv. verward; terughouden;
—r, v. tr.
verfrommelen,
kreukelen; r. zich in zijn dekens a. a.
wikkelen.
arreciar, v. tr. doen toenemen, erger
worden (storm, koorts); r. toenemen,
sterker worden.
arrecife, m. weg langs 't water; klippen,
rif.
arrecirse, v. r. verkleumen, verstijven.
arrechucho, m. fam. opwinding, gril.
arredrar, v. tr. afstooten, vrees aanjagen
= atemorizar, r. terugdeinzen, aarzelen, terugkrabbelen.
arregaz/ado, a. opgewipt (neus); —arse,
v. r. de rokken opschorten.
arregl/ado, a. regelmatig; matig; geregeld, ordelijk; —ar, v. tr. regelen, in
orde maken, adapteeren; r. de regel
volgen, geregeld worden; — ito, m.
fam. levens-onderhoud; spaarzaamheid;
wilde echt, samenhokking; —o, m.
regel, orde; regeling; liquidatie; schikking; adaptatie of bewerking; con arreglo a, overeenkomstig.
arregostar, v. tr. fam. verlokken door
zoete woordjes, paaien; r. (de) zich
vermeien (in).

|
I
[
|
i
I
|
I
|
|
I
I
I
j
|
I
|
\
|
|
j
|
I

i
j
)
|

arrellanarse
arrellanarse, v. r. op zijn gemak gaan
zitten; lekker leven.
arremang/ado, a. arremangado de nariz, met opgewipte neus; —ar, v. tr.
opschorten, opstroopen; r. de handen
uit de mouw steken; —o, m. opschorting, -strooping #
arremet/er, v.,'tr. 'aanvallen; fam. aanstoot
geven;
aanzetten,
aansporen
(paard); —ida, f. aanval; onstuimige
aanzet.
arremolinar, v. intr. r. wérvelen, ronddraaien; dooreen-woelen (haar).
arrenda /ble, a., rentabel, winst-gevend;
verpachtbaar; —cion, f. —miento, m.
verhuring, verpachting, pacht, huur;
—dor, m.\ (ver)huurder, (ver)pachter;
heler; —jo, m. spot-vogel; fig. id., naåper; —r, v. tr. (ie) (ver)huren, (ver)pachten; beteugelen; naåpen; de teugel
laten
voelen; —tario, m. huurder,
pachter.
arreo, m. ornament, tooi, versiering; \verfraaiing; adv. fam. achtereenvolgens;
zonder ophouden; —s, m. pl. bijkomende zaken; paarde-tuig; hoofd-tooi.
arrepenti/do, a. bero uw-vol; —miento,
m. berouw, wroeging; —rse, v. r. berouw hebben.
[den (van melk).
arrequesonarse, v. r. schiften, zuur worarrequives, m.,pl. garnituur, opmaaksel;
omstandigheden, bizonderheden; tiene
muchos arrequivés, hij heeft veel titels.,
arrest/ado, a. onversaagd, stoutmoedig;
—ar, v. tr. aanhouden, arresteeren; r.
stoutmoedig zijn; —o, m. stoutmoedigheid; aanhouding.
arriar, v. tr. strijken (de zeilen, vlag,
ra's enz.), vieren (touw).
arriata, f. arriate, m. bloem-bed.
arrib/a, adv.: boven, verder-op; op! opwaarts; de arriba abajo, van top tot
teen; ir agua arriba, stroomopwaarts
g a a n ; 2 pesetas para arriba, 2 peset a ^ en hooger; —ada, f. ('t) aanleggen in een haven; —ar, v. intr. in de
haven komen, landen; (zeet.) afhouden; 't hoogste punt, zijn doel bereiken; —o, m. aankomst van een schip,
landing; aanvoer.
arriendo, m. =
arrendamiento, verhuring, verpachting.
arrie/rfa, f. muilezel -drijvers ('t heele
gilde, Am. arrieraje, m.); —ro, m.
muilezel-drijver.
arriesga/do, a. gewaagd, gevaarlijk; —r.
v* tr. riskeeren; r. de kans wagen, de
risiko op zich nemen.
arrimad/ero, m. steun, steun-punt; —illo,
m. bekleeding, behang van matten,
enz.; —izo, a. aan t e ' b r e n g e n , op te
doen; m. fam. klaplooper; —0, m.
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arromadizar

!
booze geest; a. geleund, steunend, leu!
nend; —or, m. rust, blok brandhout;
I
—ura, f. nadering.
i arrimaje, m. over-lading in lichters.
arrim/ar, v. tr. naderbij brengen; verlaten, links laten liggen, (de wapens)
j
neerleggen; (de lading) stuwen, leuI
nen tegen (a); geven, aanzetten (spoI
ren); r. leunen op; meedoen, zich
v o e g e n b i j ; zich bij iemand aansluiten;
zijn toevlucht nemen; naderen; arrimar
el clavo a uno, iemand f oppen, beetnemen; arrimar el hombro, iem. steunen, een handje helpen; —0, ni.
stok, stut, steun; fig. steun, bescher!
ming;
nieuwe
beschuldiging; muur
I
waarop geen enkel deel, van een
I
gebouw rust; —on, m. hacer el arri|
mon, langs de muren voort-strompe[
len; estar de arrimén, passen op.
I arrinconar, v. tr. op-zij leggen; ontslaan, *
I
afdanken; r. zich terugtrekken.
! arrisca/do, a. stoutmoedig; —r, v. tr.
!
in gevaar brengen; r. zijn hoofd hoog
I
houden, trotsch zijn.
I arrizar, v. tr. reven (zeilen); sjorren; inI
halen (sloep); binden, in verzekerde
i
bewaring nemen.
; arrob/a, f. gewicht van 25 pond (32
I
in Brazilié) = 11.50 K.G.; maat v. oni
geveer 18 L.; —adizo, a. fam. geestdrift
I
veinzend; —amiento, m. geestdrift, verj
voering; —ar, v. tr. wegen, meten met
i
arrobas; r. in geestdrift zijn of raken;
,
—0, m. geestdrift, vervoering.
i arrocero, m. rijst-planter of -handelaar.
arrodillarse, v. r. neerknielen.
I arrodrigar, v. tr. = arrodrigonar, (wijn!
stokken) stutten.
j arroga/cion, f. toeéigening; aanmatiging;
—neia, f. aanmatiging; fierheid; ver|
waandheid; —nte, a. aanmatigend; fi er;
[
verwaand; —r, v. tr. zich aanmatigen;
I
aannemen (als zoon); r. zich toeI
éigenen.
! arroj/adizo, a. makkelijk weg te slingeren of te werpen; armas arrojadizas,
I
werptu%en;
—ado, a.
onversaagd,
i
koen; —ar, v. tr. wegwerpen, weg-slin!
geren; af- of neersmijten; afwerpen
(winst), bedragen (een saldo); uitzenclen,
I
af geven (geur); boos wegzenden; intr.
i
ontkiemen; suitstralen; uitwasemen; ar|
ro jar varillas, 't terrein verkennen, z'n
I
voelhorens uitsteken (lett. stokjes uitI
werpen); r. zich werpen, = precipi|
tarse; —o, m. onverschrokkenheid, onI
versaagdheid.
I arollar, v. tr. oprollen; inpakken; fig.
'
de mond snoeren; verslaan (vijand).
I arromadizar, v. tr. een kou doen vatten;
j
r. een kou vatten.

arropar
arrop/ar, -v.tr. warm kleeden, toe -dekken;
druive-stroop bij de wijn doen; r. zich
instoppen (in bed); —e, m. stroop
(van druive-sap); —eas, f. pl. voetboeien; —era, f. stroop-pot; —la, f.
prov. geknede en verdikte honig, die
zeer kneedbaar is, = melcocha.
arrostrado, a. brutaal.
arrostrar, v. tr. trotseeren, flink aanpakken; r. tegenkomen, tot een treff en
komen.
arroy/ada, f.
adero, m. vallei, dal, bed
van een stort-beek; —ar, v. tr. borstweringen maken; r. meeldauw hebben
(koren); weggespoeld worden; —o, m.
beek; goot.
arroz, m. rijst; arroz canillitas, lange
rijst (Patna); arroz semilla, zaad-rijst
(Rangoen); arroz y tartana, rijkdom
(Valencia), lett. rijst en tentwagen;
-—al, m. rijstveld.
arruga, f. rimpel, plooi; —cion, f. —
miento, m. rimpeling, plooiing; —r,
v. tr. rimpelen, verkreuken;. arrugar la
frente, de wenkbrauwen fronsen.
arruinar, v. tr. vernielen, verwoesten; af breken; ruineeren.
arrull ar, v. tr. sussen; in slaap zingen;
intr. minne-koozen; —o, m. het minne-koozen; wiege-liedje, slaap -deun.
arruma/cos, m. fam. vleiend gezicht, lievigheden, aanhalerijen of liefkoozingen; hacer arrumacos, 'n lief gezicht
zetten; —je, m. (zeet.) ('t) stuwen van
lading; —r, v. tr, lading stuwen; —
zon, m. stuwing; bewolkte gezicht einder.
arrumba miento, m. richting, plaatsing
van een voorwerp; —-r, v. tr. in een
rommel-kamer doen; iem. vast-zetten;
wijn overtappen; r. de juiste koers
volgen.
arsenal, m. arsenaal, tuig-huis.
arsenical, a. arsenik-bevattend of op
arsenik betrekking hebbend.
arsénico, m. arsenik, rattenkruid.
arte, m. en f. kunst; kunstvaardigheid;
vaardigheid; de buen arte, sierlijk,
bevallig; de mal arte, onhandig; usar
de arte, slim zijn; no tener arte ni
parte, van niets weten, er niets mee
te maken hebben; por este arte, van
dien aard; artes liberales, vrije kunsten; —facto, m. fabrieks-werk; kunstgreep, list; makelij; —jo, m. geleding,
knokkel; kootje, vingerlid; —misa of
—misia, f. (plant) St. Jans-kruid; —ria,
f. slag-ader; arteria åspera, luchtpijp;
—ria, f. list, slimheid, geslepenheid;
—ria! of —rioso, a. slag-aderlijk; —ro,
a. listig, slim; —sa, f. kneedtrog; —
sano, m. handwerksman; —siano, pozo

asadero
artesiano, Artesische put; —son, m.
keuken-tobbe;
bakkerstrog
voor 't
deeg na 't kneeden; zoldering met
uitsnij- of stukadoor-werk en schiideringen; —sonado, a. gestukadoord
of met uitsnij-werk; m. gestukadoorde
of uitgesneden zoldering.
artéti/ca, f. jicht; —co, a. jichtig.
artico, a. arktisch, noordelijk.
articul/acion, f. duidelijke uitspraak; geleding; —ado, adv. duidelijk hoorbaar
of verstaanbaar, duidelijk uitgesprok e n ; —ar, v. tr. duidelijk uitspreken;
—ar, a. gewrichts-; —ista, m. f. schrijver van artikelen.
articulo, m. (spraakk.) lidwoord; geleding; artikel; articulo, de la muerte,
stervens-ure; articulo, de fondo, hoofdartikel, in Am. editorial.
artifice, m. handwerks-man, bewerker;
fig. vernuftig mensch.
artific/ial, a. kunstmatig, kunst-; — io,
m. kunstvaardigheid, kunstigheid; handigheid; list; artificios, toeren, kunsten-makerij; —ioso, a. kunstvaardig,
kurfstig, handig; listig.
artill/ar, v. tr. van kanonnen voorzien;
r. zich wapenen; —eria, f. artillerie;
samenstel (al de onderdeelen); —ero,
m. artillerist, kanonnier.
artilugio, m. toestelletje, machinetje.
artim/ana, f. val-strik, wild-strik; fig.
list; —on, m. zeil van een galei.
artist/a, m. kunstenaar, artist; kunst-kenner; —(tist)ico, a. kunst-, artistiek.
artolas, f. pl. zadel voor twee personen,
artr/itis, f. (gel.) gewrichts -ontsteking;
—itico, a. (geneesk.) gewichts-; —odia,
f. gewrichts-holte.
aruii/ar, etc. zie aranar, krabben; — o„
m. kr ab.
arvej/a, f. (plant) wikke; —al, —ar, m.,
wikkeveld; —o, m. prov. soort platte
ert, zie garbanzo; —on, m. groote
arvejo.
arvense, a. in graanvelden groeiend.
arzobisp/ado, m. aarts-bisschopdom; —
al, a. aarts-bisschoppelijk; —o, ni.
aarts-bisschop.
arzolla, f. groene amandel; klis-plant;
leugentje om bestwil; brava arzolla,
dappere leugen.
arzon, m. ' zadel-boog, -boom; pl. ook
voor zadel.
as, m. aas (kaart-spel).
asa, f. handvat; hengsel; voorwendsel;
plante-sap, gom; amigo del asa, boezem-vriend; asa dulce, laserpicium-gom,
verward met benzoé; asa fétida, duivels -drek.
asad/ero, a. braadbaar; —o, m. gebraad; a. gebraden; (oud) hardvochtig;

asaetear

37

asi

—or, m. spit; —ura, f. ingewanden van I asénso, m. toestemming.
I asenta da, f. de una asentada, in eens;
wild enz.
j
,—dera, f. —dor, m. scheerriem; railasaetear, v. tr. met pijlen beschieten.
legger; —-deras, f. pl. f am. achterste,
asalariar, v. tr. salariéeren, geregeld bezitvlak; —dillas, f. pl. a asentadillas,
talen.
op een zadel zittend als een vrouw;
asalt/ar, v. tr. bestormen, aanvallen; — o,
—do, a. geplaatst; vreedzaam, kalm,
m. aanval; bestorming.
bezadigd;
—-miento, m. wettelijk bezit;
asamblea, f. vergadering; sinjaal „verlegging ^van een eerste steen a. a.),
zamelen."
vestiging; —r, v. tr. (ie) neerzetten, -legasar, v. tr. braden; r. stikken v. d. hitte;
gen; veronderstellen; bevestigen; boe—«ro, m. slee-doorn; —gado, a. geken; in eigendom steilen; asentar casa,
keperd, op serge gelijkend.
een huishouding opzetten; asentar con
asaz (oud), adv. genoeg, vrij, tamelijk.
maestro,
zich aan een meester binden;
asbes/tino, a. o n b r a n d b a a r ; —to, m. asasentar plaza, in mil. dienst g a a n ;
best.
asentar bien su baza, zijn krediet vesascalonia, f. sjalot (soort ui).
tigen; a>entar el pie, de voeten flink
ascen dencia, f. opgaande linie; voorneerzetten, f am. asentar el rancho,
geslacht; —dente, m. (sterrek.) opergens ophouden om te eten of te
gaand, ascendent; —der, v. intr. (ie)
rusten; asentar la mano of el guante,
stijgen, rijzen, klimmen; bedragen (a);
bestraffen; intr. passen, geschikt zijn,
—diente, m. overwicht, invloed; voor„goed zitten" (zooals een jas, een
vader; —si6n, f. opstijging, Hemelvaart,
hoed enz. iemand „goed zit"); r. zich
ook als vrouwenaam; ascension derecha,
zetten, gaan zitten; zich vestigen; berechte klimming (sterrek.); —so, m.
zinken; tot bedaren komen; (en) bepromotie, bevordering; stijging; —sor,
zwaren (maag).
m. lift.
asenti/r, v. intr. (ie, i) instemmen, met
as ceta, m. askeet, zelf-kastijder; -—cétiiemand meegaan; —sta, m. aannemer,
co, a. asketisch, zelf-kastijdend; —cekontraktant (leger a. a.).
tismo, m. askese, asketisme, zelf-kastijaseo, m. netheid, zindelijkheid.
ding.
asequible, a. bereikbaar, erlangbaar.
ascios, m. pl. bewoners
der
tropen
aser/cion, f. bewering, bevestiging; —ti(„schaduwloozen").
vo, a. bevestigend.
asco, m. aikeer, walg; hacer ascos,
aserra/dero, m. zaag-put, plaats waar
walgelijk zijn; f am. doen aisof men
men zaagt; —do, a. getand, gekarteld;
iets versmaadt.
—dor, m. zager; —dura, f. ('t) zagen;
ascua, f. gloeiende kool; alles wat
—duras, f. pl. of asserin, m. zaagsel;
gloeit; estar en ascuas, op heete
—r, v. tr. (ie) zagen.
kolen zitten; un hierro hecho ascua,
'n gloeiend ijzer.
aserto, m. bewering, = asercion.
asesar, v. intr. voorzichtig worden, verasea/do, a. net, zindelijk; —r, v. tr.
standig worden.
en r. (zich) netjes maken, net aankleeden.
asesin/ar, v. tr. vermoorden; fig. verrad e n ; —ato, m. sluipmoord; —o, m.
asech / amiento, m. of -—anza, f. belasluip -moordenaar.
ging, hinderlaag; —ar, v. tr. overvallen, belagen; —o, =
asechamiento,
asesor, m. assessor, raads4id; —ar, v. tr.
belaging, hinderlaag; -~oso, a. verraals asessor raden, raadgeven; r. de
derlijk, belagend.
hulp van een raadsman inroepen; —
—ia, f. assessorschap, raadsman-schap.
as'edi/ar, v. tr. belegeren; —o, m. beleg,
belegering.
asestar, v. tr. mikken op; toebrengen
asegura/cion, f. —miento, m. verzeke(slag); fig. 't gemunt hebben cp s
ring; —dor, m. verzekeraar (ook in
benadeelen.
de zin van die assureert); —r, v. tr.
asevera/ci6n, f. bevestiging, verzekering;
verzekeren, assureeren; steunen, stut—r, v. tr. verzekeren; bevestigen.
ten; magnetisch maken; r. zich verasfalto, m. asphalt.
zekeren, iets nagaan.
asfixia, f. verstikking; —r, v. tr. verstikken; r. stikken; zich door verstikasemejar, v. tr. vergelijken; —se, v. r.
king dooden.
gelijken.
asfodelo, m. graf-bloem.
asenderea/do, a. begaan (een weg); verasgo, ik grijp, pak (met de), houd vast.
dwaald; verlaten, onbeschermd; vol
onr. ie pers. pres. van asir.
kwalen; ook = agobiado; —r, v. tr.
een pad openen in een bosch; langs
asi, adv. zoo; dus; derhalve; evenzoo,
paden vervolgen.
evenzeer; asi bien, zoowel, evenzeer;

asidero
asi que, zoodat, zoodra; asi asi, zoo
zoo, nogal; asi .... asa, zus .... ZOI); asi,
comoasi, al was dat ook zoo; asr
me maten, al sloegen ze me dood;
asi que ast, doet er niet toe welk;
asi como, evenals, als ook; asi que
asado, koekoek een zang; t como asi?
hoe dat zoo? asl pues, zoo dan.
asid/ero, m. hand-vat; voorwendsel; houvast; -uidad, f. naarstigheid; aanhoudendheid; -DO, a.naarstig; aanhoudend.
asiento, m. zetel, stoel, zitplaats; zitvlak
(b. v. v. e. stoel); overeenkomst; traktaat; residentie, woon -zetel; droesem,
drab; rustvlak; aanteekening, notitie;
post (in een boek); uitgestrektheid die
een mijn met het etablissement beslaat;
kom (eener gemeente enz.); fig. omzichtigheid; asiento de molino, mol en steen; asiento de viento, wind-kussen;
estarde asiento, hacer asiento of quedarse de asiento, ergens vast verblijf
houden, gevestigd zijn; asientos, m. pl.
paarlen die van boven rond en van
onder plat zijn; garneersel (aan hals
en rnouwen); asientos del caballo, gedeelte..van de kaak van een paard,
waar 't gebit op rust.
asigna/ble, a. juist bepaalbaar; -cion,
L bestemming, juiste bepaling of aanwijzing; assignatie; asignacion postal,
postwissel; -r, v. tr.juist bepalen of
aanwijzen; -tura, f. yak (van onderwijs).
asilo, m. asyl; wijk -plaats, toevluchtsoord.
asilla, f. klein handvat; voorwendseltje;
sleutel-been.
asimiento, m. greep; gehechtheid.
aslmlla/cion, t. assimilatie, gelijk-stelling,
gelijk-wording; -r, v. tr. assimileeren,
gelijkstellen; intr. gelijken; r. zich assimileeren, op een lijn stellen; -tivo, a.
gelijk-stellend, gelijk-wordend.
asimismo, adv. op dezelfde wijze; evenzoo.
asimplado, a. onnoozel of onnoozel-doend.
asinino, a. zie asnino.
asir(de), v. tr. grijpen, vatten; intr. pakken, wortel schieten; r. zich vastklampen, zich vasthouden(de), fig. ruzie
maken; een goede gelegenheid aangrijpen.
asist/encia, f. bijwoning; bijstand, hulp,
verpleging; bediening; -encias, f. pI.
onderstand, "alil?entatie"; -enta, f.
hof -dame, die In 't paleis . woont,
(dame- )huishoudster; -ente,rn. helper,
assistent; -ir, v. tr. helpen, bijstaan;
bijwonen, vergezellen; verplegen, oppassen; intr. tegenwoordig zijn; in een
huis wonen of er veel komen.
asma, f. astrna, aamborstigheid.
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asmatico, a. -astmatisch; aamborstig,
asnja, a. ezelin; f. pI. dak-sparren;ada, f. ezelachtigheid, domheid; ·-al, a.
van 't ezels -geslacht; ezel-achtig; Iomp;
dom; -eria, f. troep ezels; ezelachtigheid, dornheid ; -ino, a.
asnal
. (hierboven); -0, m. 'ezel.
asniIIo, m. = asnico, ezeltje en sprinkhaan.
asobarcar, v. tr. fam. optillen en onder
de -arm houden.
asobinarse, v. r. onder een last bezwijken;
met de kop tusschen de beenen vallen.
asocarronado, a. guitig, slim:
asocla/clon, f. gemeenschap, vennootschap; -do, m. deelgenoot, vennoot;
kompanjon; kameraad; -r, v. tr. r,
(zich) associeeren, deelgenoot maken.
asol/acion, f. = desolacion, f. verwoesting, woestenij; -·amiento, m. verwoesting; -anarse, v. r. schroeien; verbranden (van de zon); -ar, v. tr.
verwoesten; r. klaar worden (likeuren),
bezinken,
asoldar, v. tr. (ue) salarieeren, bezoldigen.
as olear, v. tr. in de zon zetten; r. in de
zan gebruind worden.
asorna/do, a. beneveld (v. drank); -r,
v. tr. vertoonen, even laten zien; intr.
zich beginnen te vertoorien, te voorschijn komen; r. zich even vertoonen;
fam. beneveld raken (v. drank).
asombrjadizo, a. schichtig, schrik-achtig;
-ado, a. verbaasd, verwonderd; -ar,
v. tr. schrik aanjagen; verbazen; r.
zich verbazen, verbluft zijn; - 0 , m.
verbazing; wonder; verrassing; -oso~
a. verbazend; verwonderlijk; wonderbaarlijk.
asomo, m. kenteeken; aanwijzing; veronderstelling, verrnoeden ; nl (aun) por
asomo, geen idee van.
asona/da, f. oploop van menschen; alarmklok; -Dcia, f. samen -klank, klankovereenkomst (b.v. door g eliike klinkers in een vers); -ntar, v. tr. assoneerende met konsoneerende verzen
mengen; -nte, a. samen-klinkend, assoneerend (bijv, gelijke klinkers in
een vers); -r, v. intr. (ue) in klank
overeensternmen.
asordar, v. tr. verdooven.
asotanar, v. tr. gewelven maken.
aspa, f. Latijnsch kruis, haspel; klos (X);
zeilen v. e. windmolen; pl. de armen.
v. e. Lat. kruis ; -dera, f. afwinder;
-do, a. met gekruiste armeo.; gekrui..
sigd (aan X-kruis); nauwsluitend gekleed; -dor, m. opwinder, afwinder.
aspar, . v. a. afwinden, opwinden (b.v.garen); kruisigen op een Latijnsch kruis
(X); leed doen; r. fam. en fig. hemel

aspaviento
en aarde bewegen; asparse a gritos,
misbaar maken (kinderen); zich overschreeuwen.
aspaviento, rn. overdreven vertoon, ont steltenis, verbazing; —s, m. pl. snoeverij, groot-spraak.
aspeado, a. met doorgeloopen voeten.
aspecto, m. aanzien, uiterlijk; gelaat.
åsperamente, adv. ruw, hard.
asper/eza, f. scherpte, ruwheid, hardheid; zuurte; woeste streek; —ges, m.
besprenkeling met wijwater; quedarse
asperges, 'n tegenvallertje hebben; —
illo, zuur-achtig, rinsch.
[scherp.
åspero, (superl. aspérrimo), ruw, hard,
asper/on, m. slijp-steen; —sion, f. besprenkeling; —sorio, m. wijwater -kwast.
aspid, m. adder; fig. heet-gebakerd
mensch.
aspillerar, v. tr. (mil.) van tinnen of
kanteelen voorzien.
aspilleras, f. pl. (mil.) kanteelen (op
forten), tinnen.
aspira cion, f. aspiratie, verlangen; aanblazing; —nte, m. aspirant, kandidaat;
adelborst; a. aspireerend, naar iets
dingend, met een h ; —r, v. tr. inademen; met een h uitspreken; verlangen.
asque/ar, v. tr. verafschuwen, walgen van;
—rosidad, f. walgelijkheid, afschuwelijkheid; —roso, a. walgelijk, afschuwelijk.
asta, f. lans, speer; horen (b.v. van
stier of hert); penseel-stokje; vlaggestok; dar de las astas, stooten, ruzie
asterisco, m. sterretje.
[maken.
astil, m. hand-vat; schacht; stang van
een weeg-schaal.
astill/a, f. spaander, splinter; —ar, v. tr.
splint eren; —azo, m. verwonding door
een splinter of afgesprongen stuk;
fam. onaangenaam gevolg; — oso, a.
splinterig.
astillero, m. werf; droog-dok; wapen-rek.
astrå galo, m. zuil-krans; ring bij de
mond v. e. kknon; een der hi el -foeent jes,
bikkel.
astral, a. van de sterren; astraal.
astric cion, f. = astringencia, f. samentrekking, samen-trekkendheid; —tivø,
a. samen-trekkend; —to, a. samengetrokken.
astringente, a. samen-trekkend; m. samen-trekkend middel.
astro, m. ster (ook groot artiest enz.);
—labio, m. astrolabium, instrument /om
de breedte op zee te bepalen; —logia,
f. sterren-wichelarij; —légico, a. van
sterren-wichelarij; —(6)logo $ m. sterrenwichelaar; —nomfa, f. sterre-kunde;
—nomico, a. sterren -kundig; —(6)nomo, m. sterre-kundige.
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astroso, a. vuil, onzindelijk.
astucia, f. geslepenheid; list.
.asturion, m. hit, pony; steur (visch).:
astuto, a. listig, geslepen, sluw.
asueto, m. vrije dag (op school enz.);
a. gewénd.
asutnir, v. tr. op zich nemen; r.
=
arrogarse, zich aanmatigen.
Asuncion, f. Maria Boodschap (ook
voornaam, verkort Choncha).
asunto, m. onderwerp, zaak; dar asunto,
aanleiding geven.
asusta/dizo, a. vreesachtig; —r, v. tr. verschrikken; r. schrikken.
atacable, a. aanvalbaar.
ataca/dera, f. 1. werktuig om een boorgat
in een gesprongen rots te stoppen;
—do, a. besluiteloos; gierig, . schriel;
•—dor, m. aanvaller; toestopper.; stamper, laadstok , (ook roquete); lastpost
(persoon); —r, v- tr. toeknoopen, vastmaken; met de laadstok behandelen;
aanvallen; in 't nauw brengen; stoppen, vol-stoppen.
atacola, f. staart-riem (van een paard).
atader/as, f. pl. slob-kqusen; —o, m.
touw, koord; fig. „houvast"; sin atadero, loszinnig, zonder houvast.
atad/ijo, m. pakje,
bundeltje;
losse
knoop; —o, m. pak, bundel, bos;
streng; a. weinig waard (persoon);
„gebonden"; —or, m. pakker, binder^
verbinder (die verbanden legt); — ura,
f. binding, vast-making.
ataj/adizo, m. afschutting, beschot;—ar,
v. tr. onderscheppen; beletten, tegenhouden; dwingen of overhalen; aanr anden; afperken, versterkingen m a ken; afsmjden (een weg); intr. een
korter weg nemen; r. bedremmeld, uit
het veid geslagen zijn; —o, m. kortere weg; beschot; gevechtsstelling (bij
't schermen), bende {atajo de pillos,
boeve-bende); salir al atajo, een
spreker in de rede vallen.
atalaje, m. = atelaje, uiizet, uitrusting,
zie ajuar, equipo.
atalaya, f. wacht -toren, uitkijk; m. wachter op een wacht-toren; —r, v. tr. de
wacht houden over.
atamiento, m. schuchterheid, wezel-achtigheid; verder = ligadura en ligamento, band, verband.
atan/asia, f. (plant) wurm-kruid; —or,
m. waterleiding, onderaardsche buis.
antanquia, f. haar-wegnemenae zalf; kam
om mee te kaarden; groote kaarde;
soort zijde.
ataner, v. intr. toebehooren, betreffen.
ataque, m. aanval; fig. twist; loopgraaf; toeval, aanval.
atar, v. tr. binden, vast -maken, strikken.

ataracea

i

fig. beletten; f am. atar bien su dedo,
goed zijn maatregelen nemen, op zijn
hoede zijn; fam. al atar de los trapos,
ten slotte; fam. ni ata ni desata, hij
slaat door; r. in de klem raken; fig.
hechten aan; fam. jåtatela al dedo!,
wees er lekker mee!
ataracea, f. inleg-werk, == taracea.
ataraza/no, f. arsenaal; droog-dok; lijnbaan; (Andal.) wijn-kelder; dievenbergplaats; —r, v. tr. bijten.
atarea/do, a. druk, overladen m. werk;
—r, v. tr. een taak opleggen; met werk
overladen; r. hard werken.
atarjea, f. omhulsel der buizen eener
leiding; afvoer-kanaal; zink-put; afvoer-buis uit goot-steen; goot-steen.
atarraya, f. werp-net ( = esparave).
atarugar, v. tr. wiggen inbrengen; dichtstoppen, een prop ergens op doen,
vol-proppen; fig. fam. iemand in 't
nauw drijven; r. in de war raken.
atasaiar, v. tr. in stukken snijden (vleesch
om in te zouten).
atasc/adero, m. modder-poel; fig. hindernis; —amiento, m. = —o; —ar,
v. tr. een lek stoppen, vol-stoppen; fig.
tegenhouden; tr. in de modder blijven
steken, (ook fig.) blijven vast-zitten;
verstopt raken (leiding); —o, m. boei;
hindernis, vastraking.
ataud, m. dood-kist.
ataujia, f. ingelegd metaal, damasceering.
ata/viar, v. tr. r. (zich) tooien, uitdossen; —vio, m. tooi; dos; — vismo,
m. atavisme.
atediar, v. tr. mishagen, ergeren.
ateis/mo, m. ongeloof; —ta, m. ateist^
ongeloovige.
atelaje, m. (paarde-)tuig, vooral bij de
artillerie, = atalaje.
atemorizar, v. tr. bang-maken, schrik aanjagen.
atempera/cion, f. tempering, matiging;
•—r, v. tr. temperen, verzachten.
atemporalado, a. storm-achtig.
Åtenas, f. Atene.
aten/cion, f. oplettendheid; voorkomend heid; koop-kontrakt (van wol); welwillendheid; en atencién a, adv. met het
oog op; sin atencién, bij ongeluk; —
ciones, f. pl. goedheden;—der, v. intr.
(a) letten op, zorgen voor, behartigen,
in aanmerking nemen; —dible, a. de
aandacht waard; —erse, v. r. zich houden aan; no sé a qué atenerme, ik
weet niet waaraan ik mij te houden heb.
ateneo, m. ateneum, geleerd genootschap.
aten/tado, m. vergrijp, aanslag; —tadamente, adv. tegen de wet; — tado, wijs,
beleidvol; —tamente, adv. attent, be-

leefd, voorkomend; —tar (niet met ie),
v. tr. aanranden, een aanslag doen op,
misdaad bedrijven tegen (a); r. omzichtig te werk gaan (ie); —to, a. attent,
beleefd, voorkomend; adv. in aanmerking genomen; —uacién, f. verzachting,
vermindering; vermagering; •—uar, v.
tr. verzachten, verminderen.
ateo === ateista, god-;loochenaar.
aterciopelado, a. fluweel-achtig.
ateri/do, a. verkleumd; —miento, m. verkleuming; rilling (van koude); —rse,
v. r. verkleumen, verstijven van kou-.
aterrar, v. tr. omver-werpen, ter-aardewerpen (ie);, verschrikken (niet met ie);
r. (zeet.) de kust houden.
aterronar, v. tr. tot kluiten maken.
aterrorizar, v. tr. verschrikken, doen ontzetten.
atesar(ie), v. tr. = atiesar, v. tr. verstijven,
hard
maken; strak aanhalen
(touw).
atesorar, v. tr. opsparen; opzamelen.
atesta/cion, f. attestatie; bewijs; getuigeverklaring; —do, a. koppig ( = testarudo); —dos, m. pl. getuig-schrift ( =
testimoniales); —dura, f. opvulling, volpropping; —r, v. tr. opvullen, volstoppen; vol-proppen, ophoopen; getuigen.
atestigua/cion, f. —miento, m. verklaring
(van getuige); —r, v. tr. getuigen; atestiguar con alguno, als getuige oproepen.
atetar, v. tr. zoogen.
atezar, v. t. zwart-maken; r. zich zwart
maken, zwart worden; verbranden.
atiborrar, v. tr. opvullen, opstoppen; r.
zich volproppen.
aticismo, m. atticisme; zwier.
åtico, a. Attisch; zwierig, sierlijk; m.
bovenste verdieping, onder 't dak; —s,
m. pl. voetstukken der balustraden.
atiesar, v. tr. hard of stijf maken ( - atesar).
atigrado, a. getijgerd, als een tijger-vel.
atilda/dura, f. fijne afwerking; —r, v. tr.
punktueeren, het teeken tilde over een
n zetten; opmerken, kritizeeren; fijo
af werken.
atina/do, a. voorzichtig, wijs; —r, v. tr.
treff en, juist treff en; intr. slagen;
doeltreffen.
atiplar, v. tr. (muziek-instrument) hooger
stemmen; de boven-toon geven; r.
(stem of instrument) hoog uit laten
klinken.
atirantar, v. tr. met bretels of strengen
vast maken, zie tirante; atirantar los
nervios, de zenuwen spannen.
atisb/adero, m. kijk-gat, opening om te
gluren of te luisteren; —ar, v. tr. begluren, beloeren,. beluisteren,. in 't

atisbadero

atizadero
vizier krijgen; —o, m. kleine aånwijzing; bespieding; en atisbo, op de loer.
atiza/dero, m. oppoker, aanstoker; —dor,
m. aanstoker, opstoker (ook letterlijk);
pook; —r, v. tr. aanstoken, opstoken
(ook letterlijk), oppoken; porren met;
opdrinken.
atizonar, v. tr. dicht-metselen; r. meeldauw hebben.
atlante, m. Atlas, persoon die een groote
last draagt; atlas; pl. figuren in pl.
v. zuilen.
Atlåntico, m. of Océano Atlåntico, Atlantische Oceaan; atlåntico, a. Atlantisch.
atlas, m. atlas; soort groot papier.
at/leta, m. atleet; worstelaar a. a.;
lética, f. lichaams-oefening; —lético,
a. atletisch; sterk.
atmosfera, f. atmosfeer.
atmosférico,
a.
atmosferisch,
dampkring(s)-.
atoar, v. tr. op sleep-touw nemen.
atocina/do, a. vet, dik; -—r, v. tr. (varken) snijden om in te zouten, f am.
boos worden.
aiocha, f. esparto-gras; —1 of —r, m.
esparto-veld.
atole (Méx.), m. 'n mais-drank.
atolondra/do, a. onbesuisd, onbezonnen;
onthutst; —r, v. tr. verdooven, doen
versteld staan; 't hoofd op hol breng e n ; r. ontsteld zijn of raken, verzotten.
atolla/dero, m. modder-poel; fig. moeilijkheid; —-r, v. intr. in de modder
raken of blijven steken; r. idem; in
moeilijkheden komen.
atomistico, a. atomisch.
åtomo, m. atoom, stofje; —s, m. pi.
zonne-stofjes.
atonia, f. algemeene zwakheid.
atdnito, a. verbaasd, verwonderd.
atonta/do, a. dom, zot; —miento, ra
verbijstering, „beteuterheid"; — r, v.
tr. verbijsteren; verdwazen; r. beteuterd, onthutst zijn; zot worden.
atormentar, v. tr. kwellen, plagen; voortdurend leed doen.
atornillar, v. tr. schroeven».
atortolar, v. tr. fam. overbluffen, in de
war brengen, uit 't veid slaan.
atortujar, v. tr. plat maken, pletten.
atosiga/miento, m. vergiftiging; —r, v.
tr. vergiftigen; kwellen.
atraban/car, v. tr. fam. vlug afdoen,
afraffelen; knoeien; —co, m. overhaasting; knoeiwerk.
atrabili/ario, of —oso, zwartgallig; —s,
f. zwartgalligheid.
at;raca dero, m. landings-plaats, steiger;
—r, v. tr. naar de wal brengen (vaar-
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atribucion
tuig; langs zij komen; vol-proppen;
r. zich vol proppen.
atrac/cion, f. aantrekking; aantrekkelijkheid; —on, m. fam. over-eting;
overlading; —tivo, a. aantrekkelijk;
m. bevalligheid.
atraer, v. tr. aantrekken.
atrafagarse, v. r. fam. zwoegen, slovem.
atragantar, v. tr. in de keel krijgen;
de keel afsluiten; r. zich verslikken;
blijven steken (met spreken).
atraillar, v. tr. (jacht-honden) koppelen,
indeelen; 't wild volgen met een hond.
atrampar, v. tr. een water-leiding a. a.
verstoppen; r. verstopt raken; defekt
raken (deuren en vensters); bemoeilijkt
worden, in verlegenheid raken.
atrancar, v. tr. (deur) met spalk of
dwars-hout afsluiten; overstappen, overspringen (dit ook figuurlijk); intr. met
groote stappen loopen.
atrapar, v. tr. fam. pakken, vangen; betrappen; inhalen.
atrås, adv. achterwaarts; vroeger; vol»
verse atrås, achteruit-gaan; hacia atras,
achterwaarts; achteruit; quedarse atrås,
acriterblijven.
atrasado, achterlijk (in alle beteekenissen),
slecht bij kas; atrasado de noticias,
onwetend in gewone dingen; —s, m.
pl. achterstand (van gelden a. a.).
atras/ar, v. tr. uitstelren; achteruit zetten,
achterwaarts voeren; intr. achter(uit)g a a n ; r. achterblijven; schulden hebben; achter zijn (uurwerk); —o, m.
fortuin-verlies; uitstel; ('t) achter loopen
(een uurwerk); pl. achter-stand.
atravesa/do, a. loensch; schuin; valsclu
m. basterd-hond; —dor, m. die monopolizeert; in -'t groot opkoopt; — n o /
m. dwarsbalk; —r, v. tr. (ie) dwars doorgaan; oversteken; (balk) dwars-leggen;
doorsteken; wedden op een der spelenden; met een heer (meest troef)
een hooge kaart der tegen-partij winnen („snijden"); in 't groot opkoopen;
wisselen (woorden); r. tusschen-beide
komen; elkaar kruisen; de weg afsnijden, een zaak belemmeren; disputeeren,
rede-twisten; zie cruzar.
atrayente, a. aantrekkelijk, verlokkelijk.
atreguado, a. (gek) bij vlagen; inwapenstilstand; met tusschenpoozen.
atrev/erse, v. r. durven; atreverse a otro,
iemand openlijk aanvallen, te lijf gaan;
de welvoegelijkheid uit 't oog verliezen
jegens (vrouw of meisje); —ido, a.
koen, onversaagd; —pimiento, m. onversaagdheid, stoutmoedigheid.
atribu/cion, f. toeschrijving; toekenning
van prerogatief; —ir, v. tr. toeschrijven; aanwrijven; r. zich toeéigenen; —

atrici6n
tivo, a. attributief ; -to, m. attribuut;
wat eigen is; zinne-beeld.
atrici6n, f. zelf -verwijt.
atril, m. (muziek) -lessenaar; -era, f.
dek van de koor -lessenaar.
atrlnchera/mlento, m. borst-wering; ..:.-r,
v. tr. borst -weringen maken.
atrio, m. vestibule; voor-portaal.
atrocidad, 1. snoodheid; buitensporigheid.
atr / ofia, f. atrofie (achterlijkheid in ontwikkeling); -6fico, a. atrofisch.
atrona/do, a. onredelijk; onbesuisd; gewond (hoef v. e. paard door 't tegen
elkaar schaven der pooten); -dor, m.
donderaar; schreeuwer; -miento, m.
~,overdondering"; -r, v. tr. een donderend geluid maken; overdonderen;
I. (als
door de donder bevangen (kuikens en zijde -wormen) zijn.
atropar, v. tr. in troepen of benden bijeen
doen; I. troepen of benden vormen.
atropella/damente, adv. te hoop geloopen, in verwarde mass a ; -do, a. overijld, onbesuisdj -miento, m. ('t) overhoop-loopen,
bruskeeren; wets -over'schrijding; -r, v. tr. overhoop-Ioopen,
met voeten treden; beleedigen, minachten ; I. onbezonnen, overhaast te
werk gaan ot spreken.
.atroz, a. snood; vreeselijk.
atula/do, fam. spijtig; gemelijk; -r,
v. tr.
boos -maken, ergeren; luchten
(dranken); I. boos worden.
atun, m. tonijn; fam. pedazo de atun,
dom-kop; -ara, f. tonijn-visch-plaats;
-era, f. tonijnc-haak; -er~, m. tonijnvisscher of -verkooper.
aturar, v. tr. fam. op-, toe - of verstoppen;
met zorg doen, volharden in.
aturdi/do, a. onbesuisd; -miento, m.
onbesuisdheid; groote verwondering;
verdooving, verlamming; versuffing;r, v. tr. doen ontstellen, verbazen; overbluffen; I. verstomd, versteld staan.
aturrulIar, v. tr. fam. beteuteren, overbluffen.
atusar, v. tr. kammen, in -orde maken;
fam. aaien, streelen; glad-maken; r.
zich opdirken, aanstellerig optooien.
auda/cia, t. vermetelheid; -z, a. vermete!'
audi/ble, a. hoorbaar; -encia, f. audien tie; gehoor; gerechts -hof; audientiezaal; pl. pleidooi ;-tivo, a. gehoor-;
-tor, m. rechter; -toria, f. auditeurschap; -torio, m. gehoor (toehoorders); -torio, a. = auditive.
augur/ar, v. tr. = agorar, v. tr. voorspellen; -io, m. = aguero, m. voorspelling, waar-zegging uit de vlucht der
vogels a. a.
augusto, a. verheven.
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autentica

aula, f. gehoor-zaal.
aulaga, f. = allaga, Spaansche brem;
zie ook vaquera,
aulico, a.· hof - of paleis -.
aull/adero, ill. wolve-hol of -schuil-plaats ;
-.ar, v. intr. huilen (als wolven); ido, of a1.1110, m. gehuil (als van wolven).
aument; ar, v. tr. vermeerderen, verhoogen; r. toenemen; -ativo, a. grootermakend, toegevoegd; m. vergrootwoord
(tegenover verklein-woord); - 0 , m.
vermeerdering, toevoegsel; -os, m. pI.
winst, voordeel; bevordering, promotie.
aun (en aun), adv. nog, zelfs, ja zelfs ;
nochtans; echter, schoon en dan =
't volg.; -que, conj. ofschoon, hoeweI, al is 't ook dat ...., al ware 't
ook dat ...
aunar, v. tr. vereenigen; verzamelen, bijeen-voegen; r. vereenigd, verzameld
zijn of zich verzamelen a.a.
iaupa! intr. fam. hoeplal hop! -r, v,
tr. helpen opstijgen of opstaan.
aura, f. soort gier met roode kop
(Amerika); briesje; koelte; aura popular, yolks -gunst.
aureo, a. (poet.) gouden, gulden; aureo
nurnero, gulden -getal (voor de berekening van Paschen).
aureola, f. stralen-krans, aureool; roode
kring.
au/ricula, f. (plant) auricula, zijdelingsch
aanhangsel, zooals de oor -lel ; -ricular, a. van het oor; -rista, m. en f.
oor-kundige.
aurifero, a. goud-houdend.
auriga, m. (poet.) voer-man : wagenmenner.
aurora, f. rnorgenrood; Aurora; aurora
boreal, noorderlicht.
aurragado, a. slecht bewerkt (grond).
auscultar, f. (geneesk.) onderzoeken door
kloppen en luisteren.
ausen/ cia, f. afwezigheid; f. pl. roep;
Duenas 0 malas ausencias, goede of
kwade roep ; -tarse, v. r. zich verwijderen, afwezigzijn; ~te, a. afwezig;
m. f. afwezige; -tismo, m. absenttisme, ' t telkens afwezig zijn.
auspicio, m. voor-teeken; auspicien ; bescherming.
auster/idad, f. strengheid (levens -wijze);
-0,' a. streng (in levens-wijs); onwrikbaar, onvermurwbaar.
austr /al, a. zuidelijk; - 0 , m. zuide-wind.
Austria, Oostenrijk; --Hungria, Oostenrijk-Hongarije.
austria co, a. Oostenrijksch, rn. f. -sche, -er,
au/tentica, f. certifikaat, rechts -geldig
stuk; -tenticar, v. tr. rechts -geldig rnaken; -tenticidad, f. rechts -geldigheid;
-tentico, a. rechts -geldig, autentiek.

au till0
autillo m. bizonder dekreet; soort uil.
auto, 'me dckreet, rechterlijke uitspraak ;
vonnis; auto en favor, reden te meet;
auto de fe, ketter -verbranding; autos,
proces -stukken, ook: 't heele proces of
rechtsgeding; fam. estar en (los) autos,
goed op de hoogte zijn, door en door
kennen.
[schappij.
autoeracia, f. autokratie, alleen -heerautocrata, m. autokraat, alleen-heerscher.
autocratice, m. autokratisch.
'
autografico, a. zelf -geschreven.
autograio, m. autograaf (zelf -geschreven
woorden.)
automatico, a. automatisch (als
een
lede-pop ).
automate, m. automaat (lede -pop ).
automovil, m. automobiel, "auto".
autopsia, f. lijkschouwing.
autor, m. schrijver, auteur; dader, bedrijver ; uitvinder, direkteur (v. e. schouwburg); autor de sus dias, zijn (haar)
vader; -la, f. direktie (v. e. schouwburg); -idad, f. autoriteit, gezag;
-itario, a. op gezag gegrond.
autoritativo, a. gezag-hebbend.
autoriza/ble, a. te machtigen, wettigen,
toelaatbaar; -cion, f. of -miento, m.
autorizeering, machtiging; -do, a. uitnemend, machtig ; -r, v. tr. autorizeeren, machtigen of wettigen; bevestigen, bewijzen; verheffen, = ensalzar.
autumnal, a. herfstelijk, herfst-.
auxilli/ar, v. tr. helpen, bijstaan; -ar, of
-atorio, a. hulp -; - 0 , m. hulp,
bijstand.
avahar, v. a. met de adem warm maken.
aval, m. borgtocht (voor betaling); -aneha, f. sneeuw -storting, - alud,
aval/ar, V. intr. provo beven (de aarde),
daveren; - 0 , m. aard-schok.
avalizar, v. tr. bebakenen.
avalorar, V. tr. schatten; prijzen, loven.
avan/ ce, m. voort -gang, vooruit -treding ;
aanval: voorschot; zie avanzo; pI.
(zeet.) som uitbetaald aan officieren
en bemanning v66r 't vertrek; -tren,
m. (mil.) voorwagen (voor een kanon);
-zada, f. (mil.) voorpost; -zado, a.
ver-gevorderd, bijna uit of klaar; -zar,
V. intr. vooruit-gaan: (mil.) aanvallen;
-zo, m. balans (van koopmans-boeken); batig slot; voordeelig overschot.
avarjicia, f. gierigheid; -icioso, a. of
-iento, vrekkig; -0, a. gierig, schriel;
- 0 , m. gierigaard; woekeraar ;-os,
m. pl. Avaren (oude yolks -stam ),
avasalla/do, a. onderworpen; slaafsch;
dor, m. onderwerper; a. heerschzuchtig; -miento - vasallaje, m. onderwerping, onderworpenheid; -r, V. tr.
onderwerpen.
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aventura
ave, f. vogel (natuur-historisch poetisch n
ave de paso, trekvogel; ave de rapifia,
roof -vogel; ave fria, kievit; botterik.
avecina/do, a. naburig, buur geworden;
-r, v. tr., V. intr. nabij -brengen, buren
zijn a.a.
avecinda/ miento, m. woon -plaats: dornicilie ; -r, V. tr. domicilie geven; r. domicilie nemen; naderen.
avechucho, m. leelijke vogel; fig. verschijning.
avejentarse, v. r. er vroeg-oud uitzren.
avejigar, V. tr. bobbels of blaren maken,
veroorzaken.
avellan/a, f. hazel-noot; -ado, a. notebruin; -ar,m. hazelaren-tuin, -boschje; -ar, v. tr. hard en droog maken,
verschrompelen; r. hard en droog worden; -eda, f. eikel-dop; -era~ f. of
- 0 , m. hazelaar; -ero, m. hazelnoten -koopman,
avemaria, Ave Maria (een gebed):
aven/a, f. haver, haver-veld; avena loca,
wilde haver; -ado, a. niet geheel
wijs; -ai, m. haverveld; ~ar, v. tr.
stilstaand water af laten loopen; -ate,
m. verfrisschend drank van ha ver
gemaakt.
avenencia, f. overeen-stemming, onderling goed -vinden,
avenerja, f. haver-veld; -0, a. wat zich
in de haver ophoudt.
avenl,' da, f. overstrooming; yolks -verzameling, volks-oploop; opeen-hooping;
schikking, overeenkomst; laan; -damente, adv. eens, in overeen-stemming; -do, a. overeengekomen; bien
avenido, in goede harmonie; -imiento, m. overeen -stemming, onderling
goedvinden; gebeurtenis; -ir, V. tr.
(als venir) schikken, verzoenen; r. zich
schikken; met eikaar in goede harmonie leven.
aventa/dero of -dor, m. wanner; 't
eerste ook wan-plaats; -dura, f. gezwel aan de vet -lokken v. e. paard.
aventaja/damente, adv. voordeelig; -do,
a. voordeelig; groat van stuk ; prachtig; soldado aventajado, soldaat op
extra-soldij; -r, V. tr. overtreffen; verbeteren; een voordeel toestaan.
aventa/miento, m. warming, (het) wannen; -r, v. tr. wannen; fig. wegslingeren; fam. weg-jagen; intr. 't ruime
sop kiezen; r. uit-knijpen, weg-loopen.
aventurja, f. avontuur; ,toeval; risiko;
gevaar; -ado, a. gewaagd; gelukkig;
bien aventurado, zalig, gelukkig; mal
aventurado, ongelukkig; -ar, v. tr. wagen, riskeeren; r. zich wagen, gevaar
loopen; -eramente, adv. op avontuur,
op goed geluk; -ero, a. vrijwillig, on-

averamia
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gediseiplineerd; —-ero, m. -a, f. avoriturier, -ster; vrijwilliger; f am. klaplooper.
averamia, f. soort kleine eend.
avergonzar, v. tr. (ue) beschamen; r. zich
schamen.
averi/a, f. averij; f am. ongeval; sifilis;
verzameling vogels; voliére; kippe-hok;
—o, m. groote vogelkooi of -verzameling, „voliére," zie pajarera.
averiar, v. tr. beschadigen, bevuilen, bederven; r. averij krijgen; bederven.
averigua/ble, a. na te gaan, voor n a - *
speuring vatbaar; —cién, f. onderzoek, I
naspeuring; na-vraag; —damente, adv.
stellig, zeker; —dor, m. onderzoeker;
naspeurder; die nagaat; —r, v. tr. nagaan, naspeuren, onderzoeken; te weten komen; r. con, zich met iemand
verstaan, hem tot rede brengen.
averno, m. (poet.) hel, onder-wereld.
averrugado, a. vol wratten.
avers/ar, v. tr. intr. verafschuwen, een
afkeer hebben (van); —ion, f. afkeer,
afschuw.
[lomperd.
avestruz, m. struis-vogel; fig. dom-kop,
avezar, v. tr. = acostumbrar, gewennen.
avia/cion, f. vliegkunst; —do, a. jestamos bien aviados! we zijn er mooi
aan toe; fam. estar bien o mal aviado,
goed of slecht toegerust, ingericht, van j
't noodige voorzien zijn; —dor, m. die
voorbereidt of in-orde-maakt of uit»
rust (wordt in Aiéxico gezegd van
iemand die fondsen voorschiet om een I
mijn te ontginnen); dunne dril-boor
op scheeps-timmerwerven in gebruik;
nieuw: vlieger (persoon); —miento, m.
= avio, uitrusting, bagage; exploitatiefonds; —r, v. tr. voor een reis van 't
noodige voorzien; verhaasten, tot spoed
aanzetten, bespoedigen; uitrusten; geld
voorschieten voor mijn-ontginning; vamos aviando, laten we eindigen; kastreeren (polios, kuikens); r. zich uit- j
rusten, voorbereiden; zich toerusten.
I
åvid/amente, adv. begeerig* gretig; — I
(avid)ez, f. begeerigheid, gretigheid;
—o, a. begeerig, gretig.
aviejarse =
avejentarse, oud schijnen j
voor zijn tijd, en eenvoudig: oud
worden.
aviento, m. = . bieldo, of bielgo, m. hark
om' 't graan van 't stroo te scheiden.
avies/amiente, adv. ten onrechte; op
ondeugende wijze; —o, a. kronkelend,
bochtig; fig. ongezeggelijk; boosaardig, j
slecht, boos, gluiperig.
avigorar, v. tr. versterken, sterken; aan- J
moedigen, aanvuren, aanzetten.
!
avilantez, f. (oud) vermetelheid; onbeschaamdheid,
;

avucasta

avillana damente, adv. op gemeene manier; —do, a. onedel, gemeen, laag;
—r, v. tr. degradeeren, verlagen; r.
gemeen worden, zich „encanailleeren."
avinagra/do, a. azijn-achtig; een kwaad
humeur hebbend.
avio, m. provizie, leeftocht, toerusting;
voorschot voor mijn-exploitatie (Mexico); —s, m. pl. alles wat voor iets
noodig is (reis a. a.), gerei; avios de
limpieza, toiletbehoeften.
avion, m. gier-zwaluw.
avis/ado, a. voorzichtig, helder -ziend;
mal avisado, pndoordacht; m. (in de
Zigeuner-taal) rechter; —ador, m. aan
kondiger, verwittiger; —o, m. aankondiging, mededeeling;
waarschuwing;
advies; „aviso", een vaartuig om korrespondentie, orders a. a. over te breng e n ; andar of estar sobre aviso, op
zijn hoede zijn.
avisp/a, f. wesp; —ado, a. levendig, opgewekt; —ar, v. tr. de sporen geven;
(Zigeuner-taal) bang-maken; r. zich
ongerust maken; zijn luiheid afschudden; zich opmaken; —ero, m. wespennest, wespen-honing; - - o n , m. hommel, fig. roover.
avistar, v. tr. ontdekken, in 't oog krij gen, bespeuren; r. een ontmoeting of
onderhoud hebben; een ,jnterview"
hebben.
avit/ar, v. tr. (zeet.) de kabel om de
betings winden; —ones, m. pl. (zeet.)
bram-zeilschoten; betings.
avitualla, f. ('t) van viktualién voorzien;
approviandeering; •—r, v. tr. van viktualién, provizién of proviand voorzien..
aviva/damente,
adv. levendig,
vlug;.
fluks; —dor, m. die weér opvvekt, verlevendigt; schaaf om groeven te maken; papier met gaatjes om de eitjes
van zijde-wormen te doen uitkomen;
—r, v. tr. verlevendigen, opwekken;
aanvuren; opfrisschen (kleuren); doen
uitkomen (zijde-wormen uit de eitjes);
versnellen (de schreden); intr, herleven, weer opleven.
avizor, m. fam. bespieder, spion; o\&
avizor, spiedend oog; —ar, v. tr. fam.
bespieden, beloeren.
avo, m. (rekenk.) breul^; uitgang dfe.
breukgetallen; tres octavos, drie achtsten; siete dozavos, drie twaalfden.
avoca/ble, appeleerbaar; —cién, f. of
—miento, m. appél, hooger beroep;
—r, v. tr. appeleeren, in hooger beroep gaan over een zaak; —torio, a.,
van hooger beroep.
avu/casta, f. smient (vogel); —go, m..
(plant) wilde peer; —guero, m. wilde
peere-boom.

avutarda
avutarda, f. wilde kalkoen; trap-gans.
axiom/a, m. axioma; —åtico, a. axiomatisch.
axiometro, m. axiometer (instrument je
om de richting van de stuur-stang
aan te wijzen.
ay! int. ach! ach! helaas!; —es, m.
pl. klacht, beklag.
aya, f. gouvernante.
ayer, m. dag van gisteren; — adv. gisteren; laatst, onlangs; f am. de ayer
acå", of de ayer a hoy, sinds kort.
ayo, m. huis-onderwijzer.
ayuda, f. hulp; lavement; vrouwe-spuit;
— m. assistent, helper; ayuda de parroquia, hulp-kerk; ayuda de costas,
geldelijke steun; ayuda de cåmara,
lijf-knecht; —nte, m. adjudant; —r, v.
tr. helpen.
ayun/ar, v. intr. våsten; —o, m. våsten;
en ayunas, nuchter; onkundig van iets.
ayunque, m. aambeeld, fig. vastberadenheid.
ayunta/miento,
m.
gemeente-bestuur;
stadhuis; vleeschelijke gemeenschap.
ayustar, m. in elkaar werken (twee eindjes
touw).
azabache, m. git; meerl (vogel); pl.
gitten sieraden.
aza can, m. water-drager; kruier; anda
hecho un azacån, hij heeft 't erg druk;
—canado, a.: vida azacanada, slaveleven; — canear, v. intr. zwoegen
/
druk hebben; —caneo, m. gezwoeg,
drukte;. —caya, f. groote water-pijp;
hidraulische machine om water op
te werken; groote rozekrans.
azada, f. spade, m. dwarse steel; —da,
f. slag m,. e. spade.
azad/6n, m. houweel; azadon de peto,
hak; —onada, f. slag m. e. houweel;
—onar, v. tr. omwerken^ -graven, omspitten; •—onazo, m. slag met houweel
of hak.
azafata, f. hof-dame.
azafate, m. t.eenen draag-bak; m a n d m e t
lage randen voor brooze voorwerpen
(ook van hout, zink of blik), (Am.)
presenteerblad.
azafr/ån, m. (plant) safraan; krokus;
—anal, m. safraan -aanplant; —anar,
v. tr. met safraan kleuren, mengen.
azagaya, f. assagaai (werp-spies der
wilden).
azahar, m. oranje-bloesem.
azambo/a, f. kwee-vrucht; —o, = —ero,
m. kwee-boom.
azanahoriate, m. gekonfijte wortelen; fig.
flauwe komplimenten.
azar, m. wisselvalligheid; gevaar; tegenspoed in 't spel.
[wisselvallig.
azaroso, a. onheil-brengend; noodlottig;
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azul
åzirno, a. ongegist; fig. onbesmet.
åzoe, m. stik-stof.
azofar, m. = laton, m. messing.
azoga/damente, adv. opgewonden, ijlings;
—do, a. getoelied; beverig; —miento,
m. onrust, ongedurigheid; ('t) foelién
(spiegels), foelie; —r, v. tr. foeiién
(van spiegels); r. ongedurig, onrustig
zijn.
azogue, m. kwik-zilver.
azoico, a. stikstof-houdend.
azor, m. soort havik, dwerg= of steenvalk, = esmerejon; en dief; —ero, m.
handlanger van een dief.
azora/miento, m. ontsteltenis, zenuwachtigheid; schrik; —r, v. tr. van streék
brengen; ontroeren, ontstellen; r. zenuwachtig te werk gaan.
azorra/miento, m. erge zwaarte in 't
hoofd; —r, v. tr. een schip overladen;
r. inslapen tengevolge van een zware
hoofdpijn.
azot/acailes, m. straat-slijper; — aina, f.
f am. afranseling; —ar, v. tr. geeselen,
met de zweep slaan; —-azo, m. slag
op 't achterste, spee. met de zweep;
—^e, m. zweep, geesel; ransel op 't
aqhterste; fig. ramp; mano de azote
of vuelta de azotes, pak slaag op 't
achterste; —e, m. — åzoe, stikstof.
azotea, f. plat-dak; belvedere.
azua, f. maiis-wijn, — chichå.
azucar, m. suiker; azucar de pillon,
broodsuiker; azticar de lustre, poeder;
azucar moreno of —- negro, bruine;
azucar mascabado, bastaard-; azucar
terciado, ongeraffineerde; azucar de
quebrados, fijne witte; azucar de plomo, lood-; azucar y canela, a. geelbruin; —(zucar)ado, a. zoet, laf; vriendelijk; —(zucar)ar, v. tr. zoeten, verzoetei^, van suiker voorzien; verzachten; —(zucar)ero, m. suiker-pot, suiker-doos; suiker-planter; —(zucar)illo,
m. langwerpig luchtig stuk suiker (voor
suiker-water).
azucena, f. witte lelie = lirio, azucena
amarilla, gele amaryllis.
azud, f. weer; —a, f. water-rad.
azuela, f. dissel, hak-mes, mes om abarcas te snijden.
azufaif/a, jujube (vrucht); —o, m. jujube-boom.
azufr ado, a. zwavel-achtig; zwavel-houdend; —-ar, v. tr. zwavelen; —e, m.
zwavel.
azul, a. blauw; m. blauwe steen op
lapis lazuli gelijkend; darse un verde
con dos azules, do Ile pret hebben;
—ado, a. azuur; geblauwd; —ar, v. tr.
blauwen, blauw -maken, -kleuren; —ear,
v. intr. blauw-achtig zijn; —ejo, m.

azumar
verglaasde tegel; Hollandsche tegel;
koren -bloem.
azumar, v. tr. het haar verven.
azumtar, m. damasoniunij water-banaan.
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baja

|! azumbra, m. maat van iets meer dan
|i
2 liter, = Vs arroba of 4 cuartillos.
|I azuzar, v. tr. opwekken, aanzetten (paar1
d e n ) ; fig. prikkelen.
'

B
bab/a, f. kwijl, speeksel; —ador, m.
—ero, m. kwijl -lapje, slabbetje; —aza,
f. slijm; —ear, v. intr. kwijlen; fig.
f am. opgaan in minnarijen; —eo, m.
gekwijl.
babada, f. dijbeen (ook wel babero).
babazorro, m. 1 omperd, boere -kinkel;
fam. zot, die zich verbeeldt geestig te
zijn.
baber/a, f. —ol, m. kin-stuk (v. e. heim),
kin-band; —a, m. fam. sul, zot.
babi/a, f. estar en babia, afgetrokken
zijn; —eca, m. fam. lummel, lomperd.
babilla, f. huid tusschen dij en buik
(os a. a.).
bable, m. Asturisch dialekt.
babor, m. bak-boord.
babos/a, f. naakte slak; zaad-ui; ook
'n visch; —ear, v. tr. slecht drukken;
—ear, v. intr. kwijlen; —Hia, f.
=
babosa, slak; —o, a. kwijlend.
baca, f. „imperiaal" op rijtuigen.
babucba, f. Moorsche pantoffel.
bacalao of bacallao, m. kabeljauw
=
abadejo; fam. magere slungel.
bacan/al, m. bacchanaal; —te, f. schreeuwerige vrouw; bacchante; —aies, m.
pl. bacchanalién.
bacia, f. barbiers -bekken.
båciga, f. 'n spel met drie kaarten.
bacin, m. aalmoezen-schaal (bij de mis);
pot in een stilletje; —ada, f. afgang;
—eta, —ica, f. aalmoezen-schaal; kommetje, schaaltje; —ete, m. heim (XIVe
eeuw), Fransch „bassinet"; —illo, m.
waterpot, kamerpot, nachtspiegel.
Baco, m. Bacchus, wijn^god; las ermitas
de Baco, de kroegen.
baconar, v. tr. pekélen, zouten, rooken.
baculo, m. (wandel-)stok; staf; baculo
pastoral, herders-staf van bisschop of
abt; baculo de Jacob, instrument (astronomische hoogte-meting).
bache, m. plek in de bestrating, door
wagen-raderen beschadigd; zweetplaats
voor schapen (voor 't scheren).
bachilier, m. baccalaureus, iemand met
„bakkalaureaat" (akademische
titel);
fig. veel-prater; —a, f. geleerde vrouw,
veel-praatster; —ato, m. de graad van
„baccalaureus"; —ear, v. intr. babbelen; —ia, f. geklets; „bok" in de
zin van erge vergissing; ,,achterdeurtje" (listige uitvlucht); aiitwoord,. uit-

.
|I
|I
II
;;

leg zonder goede grond.
badaj/ada, f. klepel-slag, klok-slag; deftige onnoozelheid; —car, v. intr. veel
onzin uitslaan; —0, m. klepel; fig.
„kletsmeier."
badan/a, f. schape-vel; fig. zurrar la
badana, afranselen; —ero, m. verkooper van schape-veilen.
badea, f. = sandia, water -meloen; fig.
grappe-maker.
baden, m. ravijn.
badil, m. —a, f. kole-schop a. a.
badulaque, m. (oud) long-ragout (dan
svn. met chanfaina, f.); blanketsel,
fam. aanstellerige zot; —ar, v. intr.
zich zoo gedragen.
baga/je, m. last-dier, rijdier (speciaal
voor mil. transport); —jero, m. voerman, geleider van last-dieren of wagens.
bagatela, f. kleinigheid; beuzelachtigheid
(zie friolera, id.)
bagazo, m. uitperssel van druiven, suikerriet enz. (Ned.-Indié ampas
bague/cita, —ta, f. stok of roede om
uit te kloppen.
baguio, m. storm (Fil.)
jbah! int. bah! och!
bahia, t. baai, golf.
bail/able, a. geschikt om op te dansen
(muziek); —adero, a. dansend; goed
om te dansen; —ador, n v danser; —r,
v. (in)tr. dansen; tr. laten dansen
(kind), laten draaien (tol); bailar el
agua delante, naar iemands pijpen dansen; yo me entiendo y bailo solo, ik
weet er alles van en heb geen hulp
noodig; —arin, —arina, danser of danseres van beroep; —e, m. dans; bal;
ballet; baljuw (rechter); baile de candil, of de boton gordo of de cascabel
gordo, dans-huis; balle general, direkteur der kroongoederen; baile local,
rechter in eerste instantie; —ete, m.
ballet ( = baile); —fa, f. —iazgo, m.
baljuw-schap (gebied); kommandeurschap (der Maltezer ridders); —iaje,
m. kommandeurschap
(de waardigheid) van de Maltezer ridders;—10, m.
Maltezer ridder bo ven kommandeur;
—-otear, v. intr. springerig dansen.
baivel, m. winkel-haak van steenhouw r ers.
bajå, m. pasja.
baja, f. daling; afslag; toelatings-bewijs
tot opname in 't hospitaal voor sol-

baj ar
daat of matroos; briefje met absent melding of vaak ook schrapping (militair uit het leger); zie ook ba jo en
bajio,; inzakking (v. h. terrein); —da,
f. afdaling, helling; 't kelderen van
wijn; huis-zoeking; vijandelijke inval;
—do, a. alleen in bajado del cielo,
uitstekend, zeldzaam; onverwacht gunstig; —lato, m. pasja-schap; —mar,
m. laag-water, eb.
bajar, v. intr. (neer)dalen, naar beneden
gaan; (af-)zakken; uitgevaardigd worden (bevel a. a.); bajar de ley, in
waarde verminderen (goud en zilver);
bajar de punto of de rumbo, zijn
rang verliezen; bajar del punto, minder worden, zich matigen (zaken); tr.
naar beneden brengen; vernederen;
(prijs) afslaan; buigen (hoofd); neerslaan (oogen); bajar la voz, zachter
spreken; fig. bajar la cerviz, vernederen, 't hoofd doen buigen; fig. hacer
bajar el gallo, de mond bnoeren; fig.
bajar las orejas, toegeven, zich gedwee
schikken; r. zich bukken, zich buigen;
„kruipen"; afzien (van, de).
bajel, m. schip, vaartuig (poet.); —ero,
m. eigenaar, meester v. e. schip.
baje/te, m. stem tusschen bariton en
bas; —za, f. laaghe,id, gemeenheid;
kleinheid; minderwaardigheid; inzakking van 't terrein.
bajio, m. zand-bank, ondiepte (zie baja);
verval, achteruitgang; dar en un bajio, op een zand-bank raken.
bajo, m. (zie bajio, zand-bank); bas
(stem),
bas-partij; —s, pl. pooten
(paard), rand (kleed); vrouwe-onderkleeren; klippen; a. laag, gemeen;
kruiperig;
nederig; beneden-;
piso
bajo, benedenverdieping; dof (kleuren);
vlak
(stijl);
bajo
de
ley,
minderwaardig (edele metalen); bajo
relieve, basrelief; prep. onder, — debajo de; adv. beneden; zachtjes (ook
bajito); bajo-mano, onderleggers (om
op te schrijven); por lo bajo, stilletjes, voorzichtig.
bajo-fondo, m. blinde klip.
bajon, m. fagot; fagotist; ha dado un
baj on, is achteruit-gegaan (zieke b.v.);
—azo, m. doodsteek a. e. stier; —(on)ista, m. fagotist.
bajo-vientre, m. onder-buik.
bala, f. bal; kogel; baal; drukkers-bal;
—s, pl. schroot; balas de metralla,
kartets-kogels.
balad a, f. ballade; f am. koncert; —i,
a. beuzelachtig, nietig; wuft, onbeduidend.
balad/or, a. blatend; —or, -a, m. f.
blatend dier; —rar, v. intr. een keel
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baldon

opzetten; —ro, m. geschreeuw; —ron,
m. snoever; —ronada, f. snoeverij;
—ronear, v. intr. snoeven.
bålago, m. lange stroo- of hooi-halm;
dik zeep-sop; stroo-berg; sacudir el
bålago of menear el bålago, afranselen.
balaguero, m. stroo-hoop op de dorsvloer.
balance, m. balans (koopman), schommeling; ('t) slingeren (schip); = tanteo en avance (balans); —ar, v. tr.
doen
schommelen; onderzoeken; in
evenwicht houden; intr. slingeren; fig.
weifelen; zich wiegen, heen en weer
slingeren onder 't gaan of dansen;
—o, m. ('t) slingeren (schip); —ro,
m. = balanzario.
balancin, m. zwengel-hout (waaraan „inspan" v. e. wagen); balanceer-stok;
munt-machine; —(cin)es, m. pl. toppenant.
balandra, f. (zeet.) bijlegger.
balandrån, m. huis-kleed v. e. geestelijke»
balano, m. (ontleedk.) eikel.
balanz/a, f. weeg-schaal; toestel; fig.
vergelijking, oordeel; juez de balanza,
ijker; andar en balanza, in gevaar
verkeeren; balanza de cruz, stangweeg-schaal; —ar, v. tr. = balancear,
wegen, doen schommelen enz.; —on,
m. goudsmids-kroes.
balar, v. intr. blaten; fam. naar iets
hunkeren.
balast ar, v. tr. begrinten; bestraten; —•
6, m. steenen of grint voor wegen a. a.
balaus/tra, f. wilde granaat-bloesem; —
trada, f. balustrade; —trado, a. afgeperkt met balustrade -werk; —tre, m.
leuning; —trero, m. wilde granaatboom.
balazo, m. schot(-wond).
balbu/ciente, a. stotterend, stamelend;
—eir, —cear, v. intr. stotteren, stamelen.
Balcån: el Balcån, de Balkan.
balcon, m. balkon; —(on)aje, m. rij
balkons.
balda/quin, —quino, m. bedhemel, troonhemel.
baldar, v. tr. gebrekkig maken (ziekte of
ongeval); verminken; baldar con preguntas, met vragen in de war brengen.
balde, m. emmer, puts; en balde, tevergeefs; de balde, gratis; —ar, v. tr. ('t
dek) zwabberen; —s, m. soort glacéleder; —eo, m. zwabberen van 't dek.
baldio, a. braak; fig. ijdel, doelloos; —
m. landlooper.
bald on, m. hoon; —onar, v. tr. of baldonear, hoonen; —o, a. goedkoop, zie
barato, —osa, f. vloersteen.

balduque
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balduque, m. rood band.
bale/ria, f. groote kogel-hoop; -ro, m.
kogelvorm; -ta, f. kleine baa!'
bali.'do, m. geblaat.
balista, f. balista (om steenen te werpen).
balistica, f. ballistiek.
balon, m. ballon; bal om mee te spelen; groote baal; 24 riem; -(on)a, f.
zie valona (oud), geplooide dubbele
halskraag.
balota, f. kogel (stemming, loten); -je,
m. ballotage; -r, v. tr. balloteeren;
fig. in de maling nemen.
balsa, f. poel; vlot, veer-pont; -(a)mi..
co, a. geurig; -mino, f. balsamien;
-mita mayor, f. althea (kruid).
balsamo, m. balsem; zalf.
balsar, \ m. met bosch begroeid moeras.
bals/ear, v. tr. op een vlot overstcken ;
-ero, m. veer-man, vlot-voerder ; -ilIa, f. veer-pont, vlotje; -opeto, m.
groote beurs, meest op de borst; fam.
hart.
baluarte, m. bolwerk, bastion.
balumbja, f. pak van veel zaken; "bombarie"; -0, m. groot maar. niet zwaar
voorwerp; troep, hoop.
balle /na, f. walvisch; balein; -nato, m.
walvisch-jong; -nera, f. walvisch-boot;
-nero, m. walvisch -vaarder.
ballest/a, f. kruis-boog; ook ====,:: balista;
-ada, f. ('t) schieten m. e. kruis -hoog;
-eria, f. boog-schutterij, jacht-kunst;
jacht-huis; -ero, m. boog-schutter;
ballestero de maza, knots -drager; ballestero de corte, koninklijk portier.
ballueca, f. wilde haver.
barnba/lear,
bambolear; -lina, f.
boven-strook (tooneel-dekor); -near,
v. intr. wankelen, instorten; waggelen;
-rria, "beest" (biljart); m. fam. zot,
lummel.
.
bambo / chada, -che, m. schilderij in 't
grof -kluchtige, bijv. dronkemans -partij;
bamboche ook dik persoontje; cara de
bamboche, bol-rond gezicht.
bambo /leo, -neo, m. wankeling, waggeling; -near = --lear, v. r. intr.
waggelen, wankelen.
bambolla, f. ijdel vertoon.
barnbu, m. bamboe.
banarr/a, f. banaan; -ero, m. banaanboom; - 0 , m. idem.
banasr/a, f. groote teenen mand; como
sardinas en banasta, als haringen in
een ton; -ero, m. mande-maker; - 0 ,
m. ronde ben of groote mand; gevangenis, "nor."
banca, f. bank zonder leuning; "banken" (kaart-spel); wasch-plank: roeischuitje . op de Fil.; bank/-wczen),
giro; -I, m. ophooging, heuveltje (b.

bafia
v. graf-); ruin-bed: banke-kleed: laag
(b.v. de piedra, steen); -rrota, f.
bankroet.
banco, m. bank (ook als geld -instelling
en zand-hank); casa de banco, bankhuis; banco de economta, spaar-bank;
(ook caja de ahorros); raztin de pie
de banco, onznn.ge reedneering; pasar
por .los bancos de Flandes, lett. door
de banken (zandb.) van Vlaanderen
gaan, d.w.z. een zeer moeilijke taak
op zich nemen; puede pasar por los
bancos de Flandes, kan behoorlijk voor
den dag komen.
banda, f. bende; zwerm (vogcla): kant,
zijde (= lado); ridder-sjerp; "omblad"
(v. sigaren); dar a banda, omleggen
(schi p ); caer of estar en banda, slap
hangen (kabeI); banda de babor, bak boordzijde; (heelk.) verband; -da,' f.
troep; zwerm; -na, f. foulard; -zo,
m. slag -zee van op -zij.
bande/ar, v. r. zich weten te redden;
-ja, f. presenteer -blad.
bander/a, f. vlag, vaandel ; vendel, troep
onder een vaandel; -leta, f. baanderol
(soort vaandel voor sieraad); -ia, f. :
politica de banderta, partijgeest; -ilia.,
f. werp -spiesje met linten en vloeipapier eram, bij stiese -gevechten; illear, v. tr. met banderillas werpen
(stier); -illero, m. banderilla-werper
(stiere-gevecht); -in, m. sinjaal-vlaggetje (v. e baanwachter); -izar, v. tr.
woelingen verwekken; -izo, a. oproerig, muitend; -ola, f:baanderol dans
vlaggetje.
bandido, m. bandiet, roover.
bandin, in. zit -plaats links en rechts van
de achtersteven i. e. vaartuig.
baudo, m. bevel-schrift; afkondiging (b.
v. huwelijks -); echar bando, een bevelschrift uitvaardigen; -la, f. -lin, m.
soort van luit; -Iera, f. schouder-riem
(uiterij); bandelier; -Iero, m. roover;
kwajongen; -Iina, f. soort pommade.
bandu/llo, m. fam. buik t . -rria, f. een
snaarinstrument.
banque/ra, f. open bije -korfje; plaats
voor de bije-korven; -ro, m. bankier,
wisselaar; -ta, f. drie -potig bankje,
piano -kruk; -te, m. feest -maal;-tear
v. intr. feestgelagen houden.
ban/a, f. = bafiadero, bad -plaats voor
wilde dieren; -adero, m. zie bafia;
ador, -a, m. bader, baadster; -ar, v.
tr. laten baden, indoopen, besproeien
(zee of rivier); overdekken met (verf
of vernis); tr. baiiarse en agua rosada,
zich verkneukelen, zeer voldaan zijn
over iets; -ero, m. -a, f. bad -man,
-vrouw; bad-kuip; -ii, m. herte-bad;
J

c.

baptisterio
—ista, m. f. badgast; — o, m. badplaats; bano de asiento, zit-bad; bano
de Mania „bain Marie".
baptisterio = bautisterio, m. doop-kapel.
baque/a, f. laad-stok; trommel-stok; roed e ; mandar a baqueta, gebiedend optrede.n; —tas, f. pl. carrera de baquetatas, spits-roeden-loop (straf); —tazo,
m. slag bij 't vallen; —teado, a. gehard in 't werken ;—tear, v. tr. kwellen; met roeden slaan; —ton, m.
laad-stok, peuter-stok.
båquico, a. bacchisch, dronkemans-.
baraja, f. spel kaarten; —r, v. tr. (kaarten) wasschen; dooreen-smijten, in de
war brengen; paciencia y barajar,
geduld maar; r. in de war raken.
baran/da, f. leuning, balustrade; biljartband; echar de baranda, ophemelen;
—dado, m. balustrade; —dal, m. (de)
beide trap-leuningen; —dilla, f. leuning (van bed; ook van balkon).
barat a, f. ruil; a la barata, wan-ordelijk; —ador, m. leugenaar, bedrieger;
—ar, v. tr. ruilen, verschacheren —ear,
v. tr. onder de prijs werken; —eria, f.
knoeierij; —ero, m. iem. die geld eischt
van winners bij 't spel; —ijas, f. pl.
prulletjes; —ijero, m. mars-kramer; —
illero, m. uitdrager; —illo, m. uitdragerij, oude rommel; vodde-mart; —o, a.
goedkoop, gemakkelijk; de barato, gratis; hacer barato, opruimen; m. geld
dat een speler die wint vrijwillig aan
iemand geeft; oplichterij; meter a barato, niet teilen of achten.
båratro, m. hel, onderwereld.
baraunda, f. lawaai, verwarring.
barba, f. kin; baard; vezel; lei; barba a
barba, in t gezicht; barba de ballena,
balein; hacer la barba, scheren; mentir por la barba, schandelijk Hegen;
por barba, per hoofd; le tiembla la
barba, hij (zij) siddert van vrees; en
sus barbas, in zijn gezicht; pelarse las
barbas, erg ,,het land hebben"; su»
birse a las barbas, de eerbied uit het
oog verliezen; barba cerrada, volle
baard;
barba
cabruna,
boksbaard
(plant).
barba/cana, f. lage steenen muur; —da,
f. kin-ketting; onderkaak (v. e. paard);
soort tarbot; —do, a. gebaard; m.
jonge boom met wortels; loot; spruit;
—r, v. intr. een baard beginnen te
krijgen; wortel schieten; tr. bijen houden, ijmker zijn.
barbar le, f. ruwheid, boerschheid; —ismo, m. barbarisme; —izar, v. tr. barbaarsch maken; barbarismen begaan.
bårbaro, m. barbaar; a. barbaarsch.
Barbarroia, Barbarossa.
Sp.
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bardo
barbear, v. intr. langs de kant varen;
vlak langs gaan.
barbech/ar, v. tr. in de winter bewerken;
—era, f. beploeging van braak-land;
de tijd waarin; —o, m. beploegd
braak-land;
eerste beploeging
van
braakland; como en of por un barbecho, waaghalzerig.
barber/ia, f. barbiers-zaak; •—i), a. f am.
barbiers-; —o, m. barbier, scheerbaas.
barbeta, f. barbette (art.), geschut-bank.
barbi blanco, —cano, o. grijs-baardig;
—cacho, m. lint onder de kin; —e<speso, a. vol-baardig; —hecho, a. pas
geschoren; —lampino, a. baardeloos;
—lindo, a. klein en keurig eruit-ziend;
—lucio, a. lief, mooi; —Ha, f. punt
der kin, onderkin; schrale baard; —
llera, f. prop hennep-vezels op 't
spon-gat; —negro, a. met
zwarte
baard; —poniente, a. in 't tijdperk
der puberteit; beginnend (leerl.); —
rojo, —rubio, a. blond- of roodbaardig; —rucio, a. met peper- enzout-baard; •—taherio, —zaeno, a. rossig van baard.
barb/o, m. barbeel (visch); —on, m.
grijzaard;
—oquejo, m.
stormband
(van hoeden); halster; —otar, v. tr.
brabbelen, prévelen.
barbu/do, a. (lang-)baaridg; —Ha, f.
standje, rumoer; —Har, v. tr. bevlekken; verbroddelen (bij 't schilderen);
brabbelen; verwarren; intr. slecht va,n
geheugen zijn; —Hon, m. knoeier.
barca, f. groote boot; bark; —da, f.
bootlading; overtocht in een veerschuit; — je, m. veer, overbrenging per
veer-schuit; veer-schippersbedrijf; —za,
f. laad-schuit.
bar etno, a. rossig, rood-achtig grijs (os).
barc/eo, m. biezen mat (van esparto);
—-ina, f. net van Spaansch gras, om
stroo te vervoeren; —inar, v. tr. stroo"bossen op een last-dier stapelen.
barco, m. vaartuig; f am. schip; bare©
chato, plat-bodemd vaartuig; barco
de la vez, veerschuit; —'n —te, m.
groote schuit.
barchilla, f. koren-maat = één derde
fanega.
barda, f. muur-bedekking van planten.
bardaguer/a, f. soort wilge-twijg, rijs;
•—o, m. soort wilg.
bardal, m. aarden wal of muur bedekt
m. e. mengsel van slijk en hak-stroo.
bardana, f. klis -plant; klit (in wolo.a.).
bardanza, f. andar de bardanza, heen
en weer-loopen.
bardar, v. tr. tuin -muren dekken met
braamstruiken, steenen of stroo.
bardo, m. bård, helden -zanger.
4

barita
barita, f. bariet-aarde.
baritono, m. bariton.
barjuleta, f. knapzak.
barloa, f. sleep-kabel; —r, v. tr. meerec,
vastleggen.
barloventear, v. intr. laveeren; ongedurig
zijn.
barlovento, m. loef-zijde; ganar el barlovento, onder de wind komen.
barniz, m. vernis; blanketsel; drukkersinkt; —ar, v. intr. vernissen.
barométrico, a. barometrisch.
barometre, m. barometer.
baron, m. baron; —(on)esa, f. barones;
—(on)ia, f. baronie.
barque/ar, v. intr. heen-en-weer-gaan varen; —ro, m. veerman, schuite-voerder;
—ta, f. schuitje.
barqui chuelo, m. bootje; —Ha, (zeet.)
log; ijzer voor „oblies"; —illero, waf elt jes- of oblie-bakker; —Hlo, m. wafeltje of „oblie", vooral.bij ijs; —nazo,
m. = baquetazo; —*n, m. —nera, f.
blaasbalg voor ijzer -smelterij.
barra, f. koevoet; staaf; roede, zandbank, dwars-balk (wapen); ruimte voor
rechtbank of rechters; de barra a barra, van 't eene eind naar 't andere;
tirar of jugar la barra, hemel en
aarde bewegen; de grenzen van 't
ring-spel; pak-zadel -bogen; estar en
barras, fam. voorspoedig zijn*; a barras
derechas, te goeder trouw; in alle
ernst; sin daiio (of sin perjuicio) de
barras, zonder schade v. e. ander of
zichzelf.
barrabasada, f. guite-streek; mislukte onderneming.
barraca, f. kleine boere-woning (Valencia); kraam; barak.
barrado, a. met lange vlekken of strepen (laken); met een dwars-balk (wapen).
barra/gån, m. soort wollen stof; —
(gan)a, f. bij-zit, hoer; —erfa, f. konkubinaat; — (gan)etes, m. pl. oplangers
(stukken hout in d e ribben v. e. schip).
barran/ca, f., —co, m. kloof, ravijn;
greppel; fig. moeilijkheid; por zancas
y por barrancas, door buitengewone
middelen.
barrancal, m. land vol kloven.
barrancoso, a. vol ravijnen.
barranquera, f. = barranca.
barrar, v. rt. = embarrar (bepleisteren),
beslijken).
barrear, v. tr. r. afsluiten met een dwars boom; (zich) barrikadeeren.
barreda, f. = barrera.
barred/ero, m. stokdweil; —ero, a. fig.
meeslepend; ook = barrendero; —or,
m. ; —a, f. veger, veegster; —ura, f.
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basa

I
('t) vegen; veegsel; —uras, i. pl. wegI
werpsel, wat weg-geveegd wordt; wat
j
de zee aanspoelt aan wier enz.
I barrena, f. boor; barrena de guia, cenI
ter-boor; —r, v*, rt. boren; gaten rnaken; (plannen^i verijdelen.
i barren/dero, m. veger; —o, m. groote
i
boor; boor-gat; dar barreno, gaten boj
ren i. e. schip.
i barreno, m. terrien, tijl, tobbe om te
baden.
I barrer, v. rt. vegen;
schoon-krabben
|
(schip).
j barre/ra, f. leem-groeve, borst-wering;
aardhoop in salpeter-groeven; slagboom, kast voor vaat-werk; salir a
i
barrera, blootgesteld zijn aan de kri|
tiek van 't publiek; —ro, m. pottebakker; —ta, f. schoenvoering; looperi
roede; Am. = barra; —tear, v. tr. met
I
dwars-houten of ijzers vast-maken; —
I
tero, m. mijnwerker.
I barri/ada, f. groep huizen aan 't eind
I
v. e. dorp of stad, en = barrio, ni.
I
wijk, stads-wijk; —ca, f. vat; —cada, f.
j
barrikade; —do, m. veegsel; —ga, f.
buik; zwangerschap; —gon of —gudo,
a.-dik-buikig; —guera, f. buikband.
barril, m. vaatje; —aje, m. hout voor
I
vaten; —ame, m. —eria, f. aantal
|
vaatjes, kuipers-winkel; —ejo, m. kannetje; —ero, m. kuiper; —ete, m. kast
i
om de veer in een uur-werk; vaatje,
| barrill/a, f. potaschplant; ruwe soda;
I
barrilla de Alicante, fijne soda; —ero,
a. potasch of soda-houdend ;—ar, m.
I
terrein waar potasch gebrand wordt.
I barrio m. wijk; andar vestido de barrio,
in négligé zijn; fam. al otro barrio,
naar de andere wereld.
j barrizal, m. modderige plaats.
I barro, m. klei, leem; slijk; aarde-werk;
|
tiene barro a mano of da barro a
|
mano, heeft geld; pl. ook: aangef
zichts-puistjes; —cho, m. = birlocho;
—so, a. modderig, rossig (b.v. een os);
vol puistjes; —te, m. ijzeren stang;
sluitboom.
barrumbada, f. praalhanzerij; echar barrumbadas, veel geld wegsmijten.
barrunt/amiento, m. —o, m. veronderstelI
ling, ontwerp; —ar, v. rt. voorzien (prévoir); vooruit opmaken (uit voorteekenen b.v.); veronderstellen,. aannemen.
i bartol/a, f. adv. a la bartola, zorgeloos.
I bartolillo, m. frangipanni (gebak).
j bårtulos, m. pl. goederen, papieren, zaken; benoodigdheden.
barullo, m. fam. verwarring.
basa, f. voetstuk, grond-slag; —da, f.
scheeps-helling; —mento, m, (bouwk.)
I
fondament; voetstuk; —r, v. tr. gron-

basalto
den, grondvesten, op een voet-stuk
basalto, m. bazalt.
[zetten.
basåride, f. Mexikaansche wezel.
basc/a, f. misselijkheid; geen trek; —osidad, f. vuilheid; —oso, a. misselijk.
båscula, f. unster; ophaalbrug, hefboom.
base, f. basis, grond-slag, steun; „basis" in de scheikunde; voetstuk; funBasilea, Bazel.
[deering.
basilisco, m. basiliskus (plant); basilisk
(soort hagedis).
basquear, v. intr. misselijk zijn.
basquina, f. meest zwarte Sp. vrouwe-rok.
basta, f. stiksel in matrassen enz.; rijgsel;
—nte, a. adv. genoeg, voldoende; nogal; — r , v. intr. genoeg zijn, voldoen.
bastard/a, f. zachte metaal-vijl; vela bastår da, groot zeil; letra bastarda of
bastardilla, kursief; —ear, v. inrt. out
aarden; —ia, f. bastaardschap; bederf;
slecht mengsel; —illa, f. soort fluit;
kursief, = bastarda; —o, m. bastaard 1 ;
a. basterd-; onecht.
baste, m. pak-zadel; —ar, v. rt. rijgeri;
stiksel (matrassen a. a.); —ro, m.
maker of verkooper van pak-zadels.
bastidor, m. tooneel-scherm, beschot van
licht materiaal; borduur-raam; rekker
voor linnen, enz.
bastill/a, f. zoom; —ar, v. tr. zoomen.
bastiment/ar, v. tr. approviandeeren; —o,
m. (ap)proviand(eering).
bastion, m. bastion.
basto, m. (zie baste); el basto, klaveraas; — a. grof, ruw; —s, m. pl. klaver
(in 't kaart-spel).
baston, m. (wandel-)sotk; staf; balk in
wapen-schild.
baston azo, m. afranseling met een stok;
—cico, —cillo, —cito, m. smalle kant;
—ear, v. tr. met een stok slaan;—ero,
m. vuilnis-man; mest-hoop.
bata, f. morgenjapon, kamer-japon (v. e.
heer), en nacht-japon; —cazo, m. bons
(van een val); —hola, f. lawaai.
batall/a, f. veid-slag; strijd; —ador, m.
strijder; —ar, v. intr. strijden, vechten.
baten, m. vol-molen; —ada (oud), f.
pak ransel; —ar, v. tr. =
abatanar
. (vollen); —ear, v. tr. slaan, meppen
geven ;—ero, m. volder.
batata, f. soort aardappel, bataat.
bate/a, —huela, f. Japansch blaadje;
trog; lange boot, henter; — 1 , m.
schuit, kano; (Zigeuner-taal) dievenbende; —o, m. = bautismo en bautizo, m. doop; —ra, f. modiste (maakster van bata's); —ria, f. batterij;
bateria de cocina, f. keuken-gerij;
—ro, m. —ra, f. dames -kleermaker,
maakster.
bati/coia, f. staart-riem; —da, f. klop-

beata
jacht; —dera, f. schop voor kalkwerkers; —dero, m. oneffen terrein;
('t) tegen
elkaar aan kloppen of
slaan; zet-boord (voor aan schepen);
waschplank; —do, a. kleur wisselend
(zijde enz.); gebaand (weg); m. beslag;
kuite-flikker; —dor, m. opspoorder van
wilde dieren; spion; lijf-wacht voor 't
koninklijke rijtuig; batidor de oro,
goudklopper.
batiente, m. deur-post, deur-lijst; hamertje (piano); klopper of hamer in rnachines.
bati/ho]a, f. goud- of zilver -klopper;
. pletter; —'n, m. slaaprok; —ntin, m.
gong; —r, v. tr. slaan; kloppen; omver-gooien; weg-smijten; batir banderas, de vlag strijken; batir moneda,
munt slaan; batir la campana, 't
terrein verkennen (ruiterij); r. strijden,
vechten, duelleeren; batirse a pistolas,
op 't pistool duelleeren.
batista, f. batist (zeer fijn linnen).
bato, m. botterik.
batojar, v. tr. schudden (een boom), =
varrear.
Batuecas (las), schilderachtig, nauw en
zeer diep dal bij Madrid; criado en
las B., onopgevoed, ruw.
batu/rrillo, m. rommel-zooi; —rro, a.
fam. Arragonéesch, van Arragon.
batuta, f. (muz.) dirigeer-stok.
baul, m. koffer; fig, buik; —ero, m.
koffermaker of -handelaar.
bauprés, m. boegspriet.
bausan, m. pop, die een soldaat voor
moest steilen; lummel; Am. leeglooper.
bauti smal, a. doop-, —smo, —zo, m.
doop; —sta, m. dooper; —sterio, m.
doop-kapel; —zar, v. rt. doopen.
baya, f. bes; dop, peul (dan = vaina, f.).
bayeta, f. soort baai.
bayeton, m. serge, wollige stof.
bayo, a. licht-bruin; vos-kleurig.
bayoneta, f. bajonet; —zo, m. bajonetstoot.
baza, f. trek (kaartspel); modder-grond;
no dejar meter baza, niemand een
woord laten meepraten; tener bien
asentada su baza, een goede naam
hebben.
bazo, m. milt; a. geel-bruin; pan bazo,
bruin-brood; —fia, f. afval; fam. vuiligheid.
bazu/car, v. rt. schudden (vocht); —queo,
schudding.
beat/a, f. vrome vrouw; femelaarster;
non; —eria, f. femelaarij; —erio, m.
begijnen-huis, fig.
fam.
gezelschap
oude vrouwen; —ificacion, f. beatifikatie (iets minder dan heilig-verklaring); —ificar, v. tr. beatificeeren; zalig

beatilla
maken; -ifico, a. gelukkig of zaligmakend.
heati/Ila, .f. soort linnen; Ind. moeselien;
-tud, f. zaligheid, heiligheid.
beatisimo, a. zeer zalig, heilig.
beato, m. vrome; femelaar; a. vroom;
zalig; schijn -heilig:
bebe/dero, m. drinkens -bakje, drinktrog, drink -plaats ; pl. voering aan de
kanten; a. = -dizo, a. drinkbaar; m.
(liefde)drankje; -dor, m. dronkaard;
drink -nap; -ndurria, f. Am. = borrachera, dronkenschap; -r, v. tr. drinken; beber a pote, uit de flesch
drinken; beber en rueda, een "rondje"
drinken; beber los sesos, beheksen;
fam. sin comerlo ni beberlo, er hoegenaamd niets mee te maken hebbend.
beberron, m. drorikelap.
bebible, a. drinkbaar.
bebi/da, f. drank; -do, a. bijna dronken; -strajo, m. vreethd mengsel van
dranken.
beborrotear, v. tr. fam. sippen, lebberen.
beca, f. gekruiste sjerp (colegio); beurs
op een colegio; -cin,m. water-snip;
-da, f. = chocha of chocha perdiz,
f. snip; -figo, m. vijgen-eter (vogel);
-rdon, m. = agachadiza, f. water -snip.
beeerrla, f. vaars; -illo, m. fijn kalfs·'
leer; - 0 , m. stier-vaars ; kalfs-leer;
register.
becoquin, m.
papalina, f. muts met
oor-kleppen.
becuadro, m. opheffings -teeken,
bedel, m. pedel.
befa, f. spotternij.
befar, v. tr. uitlachen; de lippen bewegen om de kettingen van 't bit te
grijpen (paard ).
befo, a. dik-lippig (= belfo); m. paardelip.
behetrta, f. fig. wan -orde; wanordelijk
huis, waar ieder de baas wil wezen.
bejin, m. jenkerig (kind); iem.die boos
is zonder reden.
bejarano of bejerano, a. s. m. van Bejar;
fam. oud.
beiuc/al, m. plaats waar veel lianen zijn;
-0, m. rotting (rotan).
beiuqulllo, m. kleine gouden ketting;
(plant) ipecacuanha.
beldad,schoonheid.
Belen, m. Bethlehem; fam. verwarringj
estar en Belen, staan alsof men 't in
Keulen hoort donderen.
belefio, m. (plant) bilzen -kruid,
belerico, m. =
mirabolano, Arabische
behen-vrucht en daaruit bereide balsem.
belfo, m. =befo, dik-lippig.
belga..a. Belgisch; m. f. Belg, Belgische.
Belgica, f. Belgie,: belglco, BeIgisch.
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bereniena

belico, a. oorlog -zuchtig, krijgs -haftig.
belico/sidad, f. krijgs -haftigheid; -so~
a. krijgshaftig.
beligerante, a. oorlog -voerend.
belitre, rn. schooierj a. schooier -achitg.
bellaco, a. schooier -achtig, min; m. schooier, gemeene vent.
belladama =
belladona, f. belladonna;
wolfs -kers.
bellaque/ar, v. tr. oplichten; intr, schooierig handelen; -ria, f. oplichterij, schelmerij ; gemeene streek.
bell/eza, f. schoonheid; - 0 , a. schoon,
knap; de su bella gracia, naar zijn
eigen goed -dunken; por su bella cara,
zonder het minste recht; -orio, a.
muiskleurig'(paard ); -ota, f. eikel; ate, m. groote spijker met ronde - kop;
-otera, f. eikel-oogst, -tijd ; -otero, m.
eikel-zamelaar; boom fnet eikeIs; plaats
waar de-varkens door eikels vet worden.
bemol, m. (muz.) mol.
ben, m. of been, m. behen-noot.
bencina, f. benzine.
bendecir, v. tr. zegenen, inzegenen.
bendi/cion, f. zegen, inzegening; -tera,
f. wij -water -bakje.
bendito, a. gezegend; m. gebed dat met
bendito begint; goede sukkel.
bene/dtcite, m. tafel-gebed; -dictino, ill.
Benediktijner (monnik); -ficencia, f.
menschlievendheid ; ~ficente, a. goede
daden verrichtend, weldoend; -ficiado,.
m. die een geestelijk "benificium" heeft ;
die er het voordeel van trekt ; begunstigde;-ficial, a. v. e. "beneficium";
-ficiar, v. tr. weldoen, van nut zijn;
aankweeken; intr. goederen erlangen,
er weI bij varen; -ficiario, m. koncessionaris, rechthebbende; -ficio, m. weldaad, dienst; voordeel; no tlene oficio
ni beneficio, hij heeft niets am handen;
-ficioso, a. nuttig, voordeelig.
benefico, a. weldadig.
bene/merito, a. verdienstelijk; -placito~
m. verlof ; -'-volencia, f. welwillendheid.
benevolo, a. welwillend. '
bengala, f. rotting (rotan); ook: moeselien
en Bengaalsch vuur.
benign/idad, f. zacht -aardigheid ;-0, a.
zacht -aardig.
benito, a. m. = benedictino; andaba
San Benito de Palermo,ging prachtig.
benjul, m. benzoe.
beod/ez, f. dronkenschapj - 0 , a. dronken.
berberi, berberisco, of bereber, a. Barbarijsch, m. f. Berber, Berbervrouw.
berbiqul, m. dril-boor.
'
Bercebu, m. = Belzebu, m. Belzebub.
berenjen/a, f. ei-vrucht; -aI, m. aanplant
van berenjena; fig. wespennest; ook
berenjenerovm.
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bergamora
.bergamot/a, f. bergamot -peer; soort siG
naas-appel; -e} - 0 , = bergamotero,
m. bergamot -peereboom.
bergant/e, m. schelm; -in, m. brik.
berilo, m. beriI.
berlin/a, f. landauer (rijtuig); coupe van
trein, diligence of auto -bus met een
rij zitplaatsen; ,en berlina, in de penurie
en belachelijk.
berma, f. pad aan de voet van een .wal.
bermejo, a. helder-rood (als verrniljoen),
hoog-rood (vooral stier ).
bermellon, m. vermiljoen.
bernar/dinas, . f. pI. opsnijerij, bluf, leugens; -do, Bernardijner monnik.
bernia, f. grof laken, waarvan men mantels maakt.
berra/co, m. dekstier ; -za, f. = berra,
f. = berrera, f. water -peterselie.
berrear, v. intr. bulken, bleren; tr. uit bulken.
berren/chtn, m. fig. kinder-woede; -de
arse, v. r. geel worden (koren); -do,
a. twee -kleurig.
berrido, m. gebulk, geloei.
berrinche, m. groote kinder -woede; fam.
ruzie.
berrizaI of berrozaI, m. aanplant van
water-kers,
berro, m. water -kers,
berrueco, m. (weinig gebruikelijk) rots;
gezwelletje in't oog, op de oogappel.
berza, f. kool; berza lornbarda, roode kool;
estar en berza, in blad :staan (koren).
besador, -a, m. f. kusser; zoen -Iustige.
besamanos, m. kus-hand; hof -dag.
besana, f. ploeg -vore,
bes/ar, V. tr. kussen, zoenen; besar la
correa, vergiffenis krijgen; llegar y
besar al santo, fig. spoedig slagen;
tegen iets of iem. aan loopen; intr.
vlak tegen elkaar staan of Eggen; r.
elkaar kussen; - 0 , m. kus; -olear =
besuquear, V. tr. veel en overal kussen.
besti/a, f. beest: dom -kop; bes tia die gUia,
lastdier bij de troepen; bestla de albarda, ezel; bestia de silla, muil-ezel,
paard; gran bestia,eland; bestia de
carga, Iastdier ; -aje, m. troep lastdieren; -aI, m. beestachtig, oEe-dom;
-alidad, f. bestialiteit, zonde; oliedomheid.
besug/o, m. zee-brasem (visch); scheel
mensch; oios de besugo, zot -verliefde
oogen:
[kussen.
besuquear, v . tr. = besucar, veel, overal
beta, f. scheepstouw.
betarr/aga, -ata, f. beet-wortel (= remolacha).
[of sirih-pruim,
betel, m. betel- of pinang -noot ; betelBetica, f.Baetica, oude naam voor Andaloezie ; betico, a. Andaluzisch.
R

bien

Betis, m. Baetis, oude naam V. d. Guaadalquivir.
betuminoso, a. aardpek a. a. bevattend,
zie betun.
betun, m. (jode)lijm, aard-pek; schoensmeer; betun de Judea of [udaica asfaIt.
bezar,m. bezoar-steen; tegen -gift.
bezjo, m. dikke lip; randen v. e. wond;
-ote, m. lip-ring; -udo, a. dik-lippig.
bianal, a. twee -jarig, twee -jaarlijksch.
btbaro, •m. bever, = bivaro.
biber6n, m. zuig -flesch.
bibIia, f. bijbel.
blblico, a. bijbelsch.
bibli6filo, m. boeke-liefhebber.
bihlio/grafia, f. boekbeschrijving; -grafico, a. bibliografisch.
bibli6jgrafo, m. boek -beschrijver ; (biblio)
-mano, boeke-worm.
biblioteca," f. boekerij.
bibliotecario, m. bibliotekaris.
bica bonato de sosa, bikarbonaa: van soda
of kalium -karbonaat.
bicenal, a. twinitg -jarig.
bicicleta, f. rij -wiel, fiets.
bicoca, kleinigheid.
bicolor, a. twee -kleurig.
bicos, m. pI. kleine gouden nestels, die
men vroeger-tijd aan de fluweelen
mutsen droeg.
bicuento, m. billioen.
'bicha, f. hinde ; blad v. e. vlieger.
bichero, m. boot -haak.
bicho, m. dier, "beestje"; mal bicho,
kwaad-aardig klein kereltje; -s, In
ongedierte.
bidente, m. twee -tandige spade.
bield/a, f. groote hooi-vork; -ar, v. tr,
omwerken met de bieldo; - 0 ot
bielgo, m. hark om 't graan van 't
stroo te scheiden.
bien, m. ('t) goede; heil, welzijn ; goed
(meerv. goederen
bienes); schat
(=== liefste); -es, m. pI. goederen, bezittmgen, .rijkdom; bienes raices, landbezit; bienes gananclales, huwelijksche
goederen; bienes parafernales, in 't huwelijk aangebrachte goederen; adv.
geed, weI; zeer ; bien que, ofschoon,
alhoewel; a bien que ••••, gelukkig maar
.... ; si bien, ofschoon (steeds met aant.
wijs); bien esta, heel goed; ahora bien,
welnu; mas bien, veel-eer; a bien, por
bien, gaarne; bien.... 0, hctzij.... of;
tener a bien, goedvinden, gelieven;no
bien volviese•.•., zoodra hij (ze) terug
zou zijn .... ; -aI, a. twee -jaarlijksch,
jaarsch; -andante, a. voor-spoedg ;
-andanza, f. voorspoed, geluk;
aventurado, a. zalig; gelukkig; fig
onnoozel; m. zalige; -aventuranza,
f. zaligheid; za'ig-spreking; -estar,m.

bagamia
welzijn; —hablado, a. fijn-bespraakt;
—hadado, a. fortuinlijk; —hecho, a.
wel-gemaakt; —hechor, -a, m. f. weldoener, -ster; —io, m. tijd van twee
jaren; — mandado, a. gezeggelijk; —
llegado, a. welkom; —mereciente, =
benemérito, a. wel-verdiend; —placiente,
a. zeer wel-gevallig; —querencia, f.
wel-willendheid; —querer, v. tr. liefhebben; m. liefde, gehechtheid; —
quistar, v. tr. verzoenen; —quiste, a.
wel-bemind; —venida, f. verwelkoming;
,-^-venido, a. welkom.
bagamia, f. dubbel-huwelijk.
bigamo, a. tweemaal getrouwd, of gehuwd met weduwe of weduwnaar.
bigarada, f. soort bittere oranje-appel.
bigard/ear, v. intr. losbandig leven; —ia,
f. toer, bedotterij, veinzerij; —o, m.
schelm; a. schelmsch, en = bigardeado,
losbandig (vooral v. e. monnik).
bigarrado, a. = abigarrado, afwisselend
van kleur.
bigorn/ia, f. aambeeld met twee punten;
bigornia de mesa, bank-schroef; —ieja,
f. klein aambeeld.
bigot/e, m. snor; —era, f. snor-opdraaier;
klap-zetel in een rijtuig; fluweel- of
lakpunt(a. e. schoen); —udo, a. zwaargesnord.
bili/ario bf biliar, a. gal-; —oso, a. galachtig; —s, f. gal.
bilingiie, a. twee-tallig.
biltrote/ar, v. intr. f am. rond-slenteren;
—ra, f. loop-uit (vrouw).
billa, f. biljart-bal; hacer billa, stoppen
(in de zak doen).
biliar, m. biljart(-zaal).
billet/e, m. kaartje; briefje; —ero, m.
kaartjes-doos; loket.
billen, m. billioen.
bimano, a. twee-handig.
bimestr/al, a. twee-maandig, -maandebimetalismo, m. bimetalisme.
[lijksch.
bimetalista, m. bimetallist.
bina, f.; of —z6n, m. tweede beploeging;
—r, v. tr. voor de tweede maal bewerken; twee maal (de mis) lezen; —rio,
m. uit twee eenheden bestaande.
binoculo, m. tooneel-kijker.
binomio, m. binomium.
binza, f. vlies.
biografia, f. levens -beschrijving.
biogråfico, a. leven-beschrijvend.
bi6grafo, levens -beschrijver.
biombo, m. kamer -scherm.
bipedo, a. twee-voetig.
biricu, m. bandelier.
birimbao, m. mond-harmonica.
birl/a, f. prov. = bolo (kegel); —ador,
m. hij die de kegels neer-gooit; —ar,
v. tr. om-smijten (kegels); —ibirloque,
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blandear
por arte de birlibirloque, h o k u s p o k u s ;
—ocha, f. vlieger; —ocho, m. ) r kabriolet"; —on, m. middelste kegel.
birre/ta, f. roode kardinaals-hoed; —te,
m. ronde muts, = gørro.
bisabuelo, m., -a, f. over-grootvader 5
grootmoeder.
bisagra, f. scharnier.
bisbisar, v. tr. tusschen de tanden spreken.
biseccion, f. verdeeling in tweeén.
bisel, m. d r a a d v. e. scheermes, geslepen
kant; —adø, a. met geslepen kanten
!
(spiegel a. a.).
bisiesto, a. schrikkel-; ano bisiesto, schrikkeljaar; fam. mudar de bisiesto, van
idee veranderen.
bisilabo, a. twee-lettergrepig.
bismuto, m. bismut.
bisnieto, m., -a, f. achter-kleinkind, -zoon,
bisojo, a. loensch.
[-dochter.
bisonte, m. wilde buffel.
bison/ada, —eria, f. onbesuistheid; —o,
a. ongeoefend (soldaat); —a, m. f.
nieuweling(e).
bisturi, m. lancet.
bisuter/ia, f. juweliers-winkel; —o, m
juwelier.
bitåcora, f. kompas -huisje.
bituminoso, a. aardpek-bevattend.
bivalvo, a. dubbel-schelpig; — m. weekdier met dubbele schelp.
bizarr/ia, f. dapperheid; edelmoedigheid;
—o, a, dapper; edelmoedig.
bizco, a. = bisojo, loensch, scheel.
bizcoch ada, f. wijn-soep (beschuit, suiker en kaneel); —ar, v. tr. (brood)
overbakken; —ero, m. beschuit-vat (aan
boord); beschuit-bakker; —o, m. beschuit; fijn porselein; pleister-kalk.
bizcotela, f. soort geglaceerde beschuitjes.
bizma, f. fam. pap (om te pappen), ook
pleister voor vee; —r, pappen, een
pleister leggen op.
biznieto, a. = bisnieto, a. m. f. achterkleinkind, achter-kleinzoon, -dochter.
bizquear, bizcar, v. intr. scheelkijken.
blanc/a, f. oude, koperen munt ~ een
halve maravedf; no tener blanca, geen
rooie cent bezitten; —a espina, i. witte
hage-doorn; —azo, a. fam. wit-achtig
=
blanquecino; —o, a. wit, blank;
ropa blanca, wit goed; m. wit (onbedrukt); doel-wit; blanke; dar en el
blanco, 't doel bereiken; ser el blanco
de, 't mik-punt zijn van; quedar en
blanco, er kaal afkomen; fam. dejar
en blanco a uno, iemand in de steek
laten; pasar la noche en blanco, de
heele nacht opblijven; —ura, f. blancor,
m. witheid.
bland ear, v. tr. verzachten; overhalen;
zwaaien (daa = blandir); intr. zwich-

blanqueacion
ten; r. weifelen; —iente, a. zwaaiend;
-—imiento, m. vleierij; —ir, v. tr. zwaaien, drillen; fig- flikilooien; r. beven;
—o, a. (soms = blandamente, adv.)
zacht; lenig; week; meegaand, voorkomend, menschelijk (humaan); blando
de boca, (mensch) flap-uit; migasblandas, zachte brood-kruimen, d.i. lammelingen; —6n, m. kerk-was-kaars; soort
kerk-kandelaar; toorts-houder of -stander; —ujo, a. week, pappig; —ura, f.
zachtheid; vlei-taal; blanketsel.
blanque/acién, f. =
blanquicién; —ador, m. bleeker; stukadoor; —ar, v. tr.
bleeken; blank maken; witten; ruwe
was 's winters aan de bijen gegeven;
intr. wit worden; blankheid vertoonen;
—cedor, m. munt-polijster; —cer, v. tr.
(munten)polijsten; —cino, a. witachtig;
—o, m., —adura, f., —amiento, m. 't
bleeken; witten; —ria, f. bleekerij; —
ro, m. = curtidor, m. looier; —te, m.
blanketsel.
blanqui/cion, f. blank-making (munten);
—Ha, f. Genuapruim; —Ilo, a. witachtig; —miento, m. bleekwater; —zal,
m. pijp-aarde.
blasfem/able, a. = vituperable, a. laakbaar; —ar, v. intr. god-lasteren; —ia,
f. gods-lastering; —o, m. gods-laste raar; a. godslasterlijk.
blason, m. wapen(-schild); roem; glorie;
hacer blason, blazoneeren, beschrijven,
uitbazuinen; —ar, v. (in)tr. pochen; 'n
wapenschild teekenen.
bleda, f. = acelga, f. biet, kroot.
bledo, m. duizend-schoon; „oortje".
blenda, f. blende, zink-blende.
blind/a, blind, blindeering; —ado, m.
Am. pantserschip, zie acorazado; —
aje, m. mil. blindeeringen; —ar, v. tr.
met blindeeringen versterken, pantseren (schip).
blocao, m. blok-huis.
blond/a, f. blonde (soort kant); Am.
kant; —o, a. blond (rubio).
bloque, m. blok(steen), klomp; —ar, v.
tr. blokkeeren (ook te land); —o, m.
blokkade.
blusa, f. kiel; bloeze.
boa, f. boa.
boardilla = bohardilla, f. zolder-kamertje.
boato, m. praal, vertoon.
bob/ada = hobena, f. onbezonnenheid;
—alicon, —(on)a, m. f. en a. sukkel (achtig); —amente, adv. ezelachtig,
dom; zonder moeite; —ear, onnoozel
of zot doen; z'n tijd verbeuzelen; —
ena, = bobada, f.
bobolis; de bébolis of bobolis bobolis,
fam. gratis, zonder moeite.
bob/illo, m. pot met groote buik; soort
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bocacalle
kanten vrouwe-kraag van voorheen;
ook verkleinw. van bobo; —in, m.
ventje, kerelje.
bobinas, f. pl. spoelen, klossen.
bobo, a. simpel, sukkel-achtig, ezel-achtig; m. onnoozele hals, sukkel; —*n,
m. vergrootw. van bobo; —te, m. —ta,
f. en a. = bobazo, —a, groote sukkel,
erg onnoozel.
boca, f. mond, bek; monding; ingang;
nauwe zee-straat; smaak (van wijn);
onderaardsche gang; boca de fuego,
vuur-mond; bøca con boca, gezicht
tegen gezicht; boca a boca, of boca
por boca, of a boca, rond-uit; boca
de espuerta, groote mond; boca de
estomago, maag-kuil; boca de gachas,
mopperaar; boca de bucha, ingevallen
mond; boca de lobo, adj. pikke-donker; ook f. kampanje-luik; boca de
noche, ('t) invallen van de nachtj
boca de riego, tuit van de waterleiding
(op straat); boca de risa, lachebek; a
boca de costal, royaal; a boca de
invierno, in 't begin van de winter; a
boca Uena, zonder omwegen; a pedir
de boca, om jaloersch op te worden;
a qué quieres boca, mijn liefje wat wil
je nog meer?; andar ide boca en boca,
van mond tot mond g a a n ; buscar a
uno la boca, iemand 'handig uithooren;
calentarse la boca, zich beleedigende
woorden laten ontvallen; callar la boca,
't zwijgen opleggen; cerrar of tapar la
boca, de mond snoeren; coserse la
boca, uit dwang zwijgen; de manos a
boca, plotseling; dejar a uno con la
la palabra en la boca, iemand niet uit
laten spreken en heengaan; estar con
la boca abierta, met de mond vol
tanden staan; guardar la boca, matig
zijn; ook: verzwijgen wat kwaad zou
kunnen stichten; hablar por boca de
ganso, na-praten; hacerse la boca
agua^ water-tanden; irse de boca, veel
praten; no decir esta boca es mia,
geen stom woord zeggen; no se le
cae de la boca, ihij (zij) zegt het altijd;
no tener que llevtalr a la boca, doodarm zijn; jpunto en boca! stilte! quitårselo de la boca, uit de mond besparen; tråer en bocas, reppen over.

boca/calle, f. monding v. e. straat; —ei,
m. = bocarån, m. grove gepapte linnen stof (glanzig); —dear, v. tr. in
kleine stukjes verdeelen; —dillo, m.
dun linnen; smal lint voor gordijnen;
„hapje"; —^do, m. mond-vol, h a p ; beet;
bit (paard); bocado sin hueso, lekker
baantje; pl. stukjes ingemaakte vrucht e n ; —l, m. bokaal, pot met wijde
opening; haven-ingang; mond-stuk; a.

bocel
mond-; -manga, f. onder-eind v. e.
mouw; pI. mouw-omslamen; -nada, f.
slok; teug; vlaag; echar bocanadas,
dwaze hoop voeden; echar bocanadas
de sangre, bloed -spuwen; fig. bluffen
op zijn afkomst; --:-rronada, f. snoeverij; -za, f. muil (vergrootw.); -zo,
m. ontploffing boven aan 't boorgat.
bocel, m. rand van vaas of pot; gegroefd
pleisterwerk onder aan zuil; soort
schaaf om groeven te maken; -ar, m.
boceles maken (zie boven).
bocera, f. mondvuil naeten of drinken;
-to, m. ruwe schets.,
,
bocin, In. naaf -bus van Spaansch gras
(bies); -a, f. jacht-hoorn; spreektrornpet ; hoorn-schelp ; Kleine Beer;
bocina para carreta, wiel-band; -aI,
a. hoorn-vormig; -ero, m. hoornblazer; -gleria, f. fame. lawaai, rumoer.
bocio, m. krop -gezwel; -so, a. kropgezwel-achtig.
bocon, 111. iemand met een groote mond
(ook fig.).
bocoy, m. oks -hoofd, vat, ton.
bocudo, a. met groote mond.
boch/a, f. bal (voor 't bal-spel ), plooi
v. e. slecht gesneden kleed; -r, v, tr.
kolven; -azo,m. stoot van twee ballen
bij 't bal-spel ; -e, m. knikker-putje,
kuiltje ; ook: beul; -inche,· m. tumult,
oploop; -orno, m. gloei-hitte, drooge
hitte ; verhitting (lichamelijk.): blos,
kleur, verlegenheid; -ornoso, a. beschamend, kwetsend; smoor-heet.
boda, f. bruiloft ; huwelijk; ce'ebrar de
boda, bruiloft vieren; irse con la boda,
alles mee-nemen; perrito de todas
bodas, klap -looper.
bodeg/a, f. (wijn)kelder; overvloedige
wijn -oogst; magazijn in een zee -plaats;
kruideniers-winkel (Cuba); ruim (van
-on of bodego, m. kroeg,
schilderij met voorstelling van
eetwareru l. e n que bodegon hemos
comido juntos? zegt men tot een onbeschaamd mensch; -onear, v. intr.
gemeene eet -huizen afloopen ;-onero,
m. kroeg- of eet-huis -houder, waard;
-uero, -a, m. f. die wijn -kelder of
magazijn houdt of er het tcezicht heeft;
bottelier.
bodigo, m. 'offer-broodje.
bodi]o, m. ongelijk huwelijk; kale bruiloft.
bodoque, m. werp-steentje, aard-balletje;
groote katapult ; sukkel; hacer bodo ~
que, onder de grond liggen, zie mascar
bodorrio = bodljo,
[tierra.
bodrio, m. soep voor de armen: rornmelpotje.
bofe, m. long; echar el bofe of los
bofes, zwoegen.
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bofetada, klap in 't gezicht.
bofeton, m. tooneel-schikking, die een
halve deur voorstelt ; ook = bofetada..
boga, f. buitenste kastanje-schiI; een
visch -soort; estar en boga, in zwang
zijn; -da, f. riem-slag j -r, v. tr. en
intr. roeien; drijven, varen.
bohemio, -a, m. f. Zigeuner, schooier ;
m. f. Bohernier; f. Bohernen.
bohlo, m. (Cuba) hut.
boil, m. koe -stabl, = boyera,
boina, f. platte muts.
bo], m. "palm" (geen palm-boom); -a,
f. blaar (op de huid), blein; -edal,
m. aanplant van npalmen" (zooals op
PaIm-Zondag gebruikt); -eo of bo]o,
m. omzeiling (b. v. om de omtrek
te meten); -iganga, f. troep reizende
komedianten.
bola, f. -bal: boI; leugen-praat; ruede la
bola, laat maar waaien; escurrir la
bola, uitknijpen; i "... dale bola! alweer l
(ergernis); pie con bula, juist genoeg.
bole/ar, v. intr. biljart spelen; ballen
werpen; fig. leugens verkoopen; tr.
duwen; - 0 , m. kegel-speI; kegel-baan;
-ro, m.'n Spaansche dans; die de "bolero" danst; leugenaar; -ta, f. kaartje
(in Am. -to m.), biljet; tabaksro'lletje]
-tar, v. tr. tabaksrolletjes maken;'tero, m. Am. kondukteur, kaartjesknipper; -tin, m. bulletin; toegangsbewijs; -biljet; Am. spoor-kaartje,
bolichada, f. uitwerping van 't net; de
una bolichada, in een slag.
boliche, m. balletje bij 't bocha-spel:
koning (bij 't kegelen); 'n kinderspelletje ('t op -vangen v. e. balletje
met een gaatje op een stok met een
pinnetje ; soort gezelschaps -spel met
balletjes (Fransch "troll-madame").
bolill/a, f. balletje (gehakt); ronde knop
als versiering, knikker; -0, m. kant
spoeI; kegeltje; -os, m. pI. soort koek
,ir de vorm van kant -spoelen,
bolin/a, f.
boeg-lijn; spitsroc-loopen:
schietlood, peil-Iood: fam. twist, ruzie;
navegar de la bolina, laveeren; echar
de bolina, berispen, dreigen; -ear,
v. tr. de boeg-lijn ophaIen; -ete, m.
beweegbare kaapstander.
bolo, m. kegel; kant-kussen; geraamte
v. e. wentel-trap: fig. lomperd,lummel;
fig. .mudarse los bolos,een nieuwe
wending nemen (maken).
BoIonia, Bologna (in Italic).
bolonio, m. fig. fam. leugenaar; dom -kop.
bols/a, beurs;no poner nada de su bolsa,
zeggen zooals 't is; -ear, v. intr. in
plooien vallen (slecht gemaakte kleeren); -illo, m. zak (in kleeren); beurs
van zijde-draad; hacer bo]sUo, een

bol lar
potje maken; —ista, m. f. beursman,
beusspekulant(e); — o , m. zak (zie
bolsa); dames-tasch; —on, m. groote
beurs; pl. ijzeren klampen-v. e. gewelf.
boll/ar, v. tr. = abollar, indeuken; vermoeien; verwarren; ook: een loodmerk op kleeren aanbrengen; •—ero,
m. banketbakker; verkooper v. e. soort
wafels; —o, m. fijn broodje; stuk, brok
(chokolade b. v.); bult; deuk; zekere
vouwing der stof tot versiering; con
bollos de relieve, met opbollingen bewerkt; pl. haar-rolletjes
(door fri zeeren); Am. Peru stukken of staven
zilver uit de mijnen na de vuurof sterkwater-bewerking; —on, m. vergulde nagel; knop; —onado, a. met
gouden nagels.
bomb/a, f. pomp; bom; roes, dronken»
schap; groote steenen retort; j...bomba!
toast! ik vraag 't woord! opgepastl;
bomba marina, water-hoos (op zee);
bomba de incendios, brandpunt; bomba
para reloj, klok-stolp; bomba solar,
lampekap; dar a la bomba, pompen
(aan boord); —acha, f. korte mantel;
—ardear, v. tr. bombardeeren; —ardeo,
m. bombardement; —ardero, m. bombardier; •—ardo, m. blaas -instrument
(bombardon); — asi, m. bombazijn; —
azo, m. ontploffing van een bom;
—é, m. lichte kar, karretje met veeren;
—ear, v. tr. bombardeeren; oplichten;
(Am.) pompen (zie boven dar a la
bomba); —ero, m. brandweer-man;
mortier voor bommen; —illa, f. holte,
waarin iets sluit; pompje; —illo, m.
toestel om privaten schoon te maken;
—in, m. „dop", hoed, = gabina; —o,
m. groote trom; soort schuit; a. prov.
ontsteld, verrjaasd; (Am. Cuba) lauw;
—6n, m. suiker-goed; suiker-ketel.
bona/chén,—zo, a. al te goedig; —ncible, a. zacht, gematigd; —nza, f.
wind-stilte; goed weer (op zee); voorspoed.
Bonaire, naam v. e. Ned. eiland v. d.
Kleine Antillen.
bond/ad, f. goedheid, goedigheid; —
adoso, a. goedig; —on, m. spon.
bonete, m. muts; (fort.) buken-werken;
gelei-pot; gran bonete, domkop; a
tente bonete, zoodat hij niet meer kon.
bonic/amente of bonitamente, adv. met
een zoet lijntje; —o, a. lief.
bonific/ar, v. tr. verbeteren; crediteeren;
—ativo, a. die of wat verbetert.
bonito, a. mooi, lief.
bonftalo, bonito, m. gestreepte tonijn.
bono, m. bon.
bonzo, m. bonze.
boniga, f. (koe-)mest; mest.

borra
boque/ada, f. ziel-toging, laatste zucht;
—ar, v. intr. ziel-togen; de mond wijd
openen; —ra, f. sluis, opening in een
kanaal voor bewatering; puist aan
de bek, zweei in de bek; —ron, m.
groote bres of opening; ansjovis; —te,
m. bres, gat (in een schip bij aanvaring), nauwe ingang v. e. haven,
in de bergen.
boqui abaio, a. voorover (m. d. mond
naar beneden); —abierto, met open
mond; —ancho, a. met breede mond;
•—duro, a. hard in de mond (paard);
—-fresco, a. frisch van mond (paard);,
—Ila, f. mond-stuk; sigare-pijpje; onder-eind v. e. broekspijp; opening in
een bevloeiings -kanaal; glas-blazersPyPJe> —muelle, a. zacht in de mond
(paard); gedwee; makkelijk te bedriegen; —roto, a. babbel-ziek; —rubio ?
a. onnoozel; verwaand; —torcido, —
tuerto, a. met scheéve mond.
boquin, m. grof soort baai.
borax, m. borax.
borbo/llar, —llonar, borrelen; —llon, —
ton, borreling; a borbollones, a borbotones, tappelings.
borcegui, m. tooneel-laars, laarsje.
borda, f. verschansing; groot galei-zeil;
prov. hut; —da, f. volle laag; laveering; dar bordadas, laveeren; —do, m.
borduursel, borduur-werk; —dor, —
dora, m., f. borduurder, -ster; —dura»
f. borduursel; —r, v. tr. en intr. borduren; opsieren.
borde, m. rand, boord; zoom; a borde,
op de rand (des verderfs b. v.); —
ar, v. intr. laveeren; —lés, —a, a. van
Bordeaux.
bord/o, m. boord; franco a bordo, vrij
aan boord; poner a bordo, aan boord
brengen, de alto bordo, groot (schip),
—on, m. pelgrims-staf; ref rein v. B .
lied; dikke snaar; —^oneria, f. r o n d zwerving om te bedelen; —onero, m.
valsche pelgrim, bedelaar; schooier; —
ura, f. wapenrand, ook: bordadura.
boreal, a. (dicht.) noordelijk.
borgona, m. Bourgogne-wijn.
Borgona, f. Boergondié.
boria, f. kwast; doktors-hoed; bosje; t e mar la boria, doktoreeren.
borne, m. uiteinde; —adizo, a. buigzaam;,
—ar, v. tr. buigen; zuilen cilindrisch
maken; (zeet.) uitwijken; v. kromtrekken (hout); —o, m. draaiing; (zeet.).
uitwijking; —ra, f. zwarte steen, w a a r van molen-steenen.
8>oro, m. boor (een stof).
borona, f. rnais-brood; —1, m. mais-veid.
borra, f. korte wol, die op de huid der
schapen blijft zitterl; wol van "t laken-
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weggeknipt; een-jang ooi-lam; drab,
hezinksel;
vee-belasting;
geite-haar,
haarvulsel v. ballen enz; gezuiverde
borax; —ble, a. uitwischbaar; —cha,
f. fam. leeren wijn-zak; dronken vrouw;
—chear, v. intr. vaak dronken zijnj
—chera, f. dronkenschap; slemp-partij;
fam. domme streek; —cheria, f.
=
borrachera (in Am. ook kroeg); —
chez, f. en borrachina = borrachera;
—cho, a. dronken; bedwelmd; met
wijn klaargemaakt; m. dronkaard; —
dor, m. klad (in 't klad opgemaakt
stuk koncept; — j , m. borax; —ja, f.
bernagie (geneeskr. plant), borrago;
•—jear, v. tr. bekladden, vol-krabbelen;
—jo, m. = rescoldo, m. heete sintels;
—r, v. tr. uitvegen; —sea, f. storm;
tegen -spoed; gevaar; buitensporigheid;
—scoso, a. storm-achtig; —squero, a.
buken-sporig, los-levend.
borre/gada, f. groote kudde schapen of
lammeren; •—go, m. —ga, f. een-jarig
lam; onnozele hals; a. schaapachtig;
—guero, m. die op de lammeren past;
a. voor schapen geschikt (voeder b.v.);
—'n, m. of borrena, f. houten achterstuk v. e. zadel; —ro, m. = borro.
borri/ca, f. ezelin; —cada, f. troep ezels;
ezel-rit; domme streek; —co, m. of
borriquete, m. ezel; timmermans-zaagbok; schraag; —c6n, m. groote ezel;
al te geduldig mensch; —Ha, f. dons
(op vruchten); —quero, rn. ezel -drijver.
borro, m. meerjarig lam; belasting op
wol-dieren; botterik; —*n, m. inkt-vlek,
klad;
ruwe
schets, klad; gebrek;
schand-vlek; en iborron, in 't klad;
—near, v. tr. schetsen, in 't klad maken; krabbelen; —so, a. vol drab, j
drabbig; kladderig; vol vlekken.
I
boscaje, m. boschage.
hosque, m. bosch; hout.
bosquej/ar, v. tr. schetsen; iets ontwerpen; —0, m. schets, ontwerp.
J
bosta, f. koeie- of paarde-mest; —r, m. I
prov. koeie- of osse-stal.
|
bostez/ar, v. intr. gapen; —o, m. geeuw. |
hota, f. lederen flesch; vat; laars; maat I
v. 516 L.; bota fuerte, rijlaars met
knie-bedekking;
dijlaars
(voor vis»
schers); —fuego, lontstok; driftkop; —
lon, m. verlengstuk v. e. r a ; —men, 1
m. vaten met water- of wijn-voorraad
v. e. schip; —na, f. stopsel; pleister; |
houten stop voor gaten in wijn-zakken
a. a.; venerisch lidteeken.
botå/nica, f. plant-kunde; —nico, a.
plant-kundig; —nico, botanista, a. m. j
plant -kundig(e).
I
bota/r, v. tr. werpen; te water laten; intr.
op-springen; —rate, m. licht-zinnig j

braceada
mensch; —rei, m. sehoor; —rga, f.
maskerade-gek; stroo-pop bij de stieregevechten; dikke varkensvleesch-worst;
hans-worst; —silla, f. signaal voor opzadelen; —vara, f. spriet.
bote, m. stoot; „blikje"; potje; te-waterlating (v. e. schip); verzameling in de
zin v. repertorium; kuiltje; bote de
lastre, ballast -lichter; de bote en bote,
prop-vol menschen; de bote y voleo*,
dadelijk; bote de lanza, lans-stoot.
botell/a, f. flesch; —eria, m. flesschenkast a. a.; flesschen-fabriek.
bote/quin, m. bootje; —ria, f. verzameling vaten; —ro, m. wijn-zakken-maker.
boti/ca, f. apoteek; drankje; —caje, m.
winkelhuur; —cario, m. apoteker; —ja,
f. pot, groote kruik; —jero, m. potteof kruike-verkooper; —jo, m. groote
pot of krudk; dik-wangig kind; —lleria,
f. ijs-winkel, limonade -stalletje; hofmeesters-kamer, dispens; —llero, m.
limonade- of ijs-verkooper.
botin, m. bottine ( = borcegui); slobkous; buit; —(ina)a, f. dames-laarsje.
botiqu/eria, f. parfumeurs-winkel; —in,
m. medicijn-kist.
botito, m. (Am.) = botin.
boto, a. stomp, bot; dom; m. koeie-blaas
met boter of vet.
boten, m. knop; knoop; puistje; boten
de oro, boter -bloempje; botones adentro, fam. inwendig; —^adura, f. stel
knoopen; —(on)azo, m. krachtige stoot
met degen of floret; —(on)ero, m.
-a., f. knoope-maker, -maakster, -verkooper.
b6ved/a, f. gewelf; boog; kelder; troonhemel; (boved)illa, f. tusschen-ruimte
tusschen dek-balken; subirse a las
bovedillas, opvlammen als buskruit.
bovino, rund-, runder-.
boy/a, f. (anker)boei; —ada, f. troep
ossen; —al, a. osse-; —ante, a. drijvend; met de wind achter (schip);
voorspoedig; —ar, v. intr, drijven, weer
vlot zijn; —era, of —eriza, f. osse-stal;
—ero, m. osse-drijver; —uno, a. osse-,
runder-.
boz/a, f. eind touw aan een oogbout;
—al, a. onervaren; zoo van 't land;
provinciaal; onnoozel; m. halster; muilband, korf; •—o, m. dons -haart jes;
halster; echar bozo, beginnen op te
komen (baard of snor).
brabanzon, —a, a. = bravucon, —a, a.
of m. f. Brabander, Brabantsch(e).
brace ada, f. kloeke zwaaiing der armen?
—aje, m. aanmunting; 't vastbinden
met band-brassen; —ar, v. intr. de
armen bewegen, regelmatig en beurtelings; binden met band-brassen; —o,

bracillo
m. het zwaaien m. d. armen, het bras sen; —ro, m. die arm in arm gaat;
daglooner; de bracero, " arm in arm;
a. arm; —te, m. kleine arm, tak; de
bracete, • = de bracero.
braci/llo, m. stang (v. e. bit).
braco, m. brak (jacht-hond); a. stompneuzig.
brag/a, f. touw v. e. kraan; —as, f.
pl. ruime broek; —ado, a. de dijen
van binnen v. e. andere kleur hebbend
dan overigens; slecht gestemd; —
adura, f. kruis (v. &. broek); liezen
v. dieren; —azas, m. tam. sukkel,
pantoffel-heid; —uero, m. bre uk-band;
—ueta, f. gulp (v. e. broek); —uetero,
a. f am. wulpsch; —uillas, f. pl. kind
dat pas een broek aanheeft; dreumes,
klein naar kereltje.
bram/a, f. brons-tijd; —adera, f. herdersinstrument om de kudde te roepen;
ratel; —ante, m. pak-garen; s:ort linnen; —ar, v. intr. loeien; schreeuwen,
brullen; woedend worden; —ido, m.
geloei; woedend geschreeuw.
branquial, a. v. d. kieuwen.
branquias, f. pl. kieuwen.
braqu/ial, a. v. d. armen.
bras/a, f. gloeiende kool; estar en brasas, op heete kolen zitten; —ero, m
kolenbekken (voor verwarming); —il,
m. fernambuk-hout; roode kleur, Brazilié (el Brasil); —ilado, a. rossig,
rood; —ilerio, a. Briziliaansch; m. f.
Braziliaan, -sche.
bravat/a, f. shoeverij.
brave/ador, a. snoevend; m. snoever;
—ar, v. intr. schetteren; —za, f. woestheid (van. dieren); moed; woede (der
elementen).
brav/io, a. woest, hard (menschen); tartend; bruusk; m. woestheid (van dieren); —0, a. dapper, moedig; braaf;
onstuimig (zee); onbebouwd, woest;
wild (plant); onhandelbaar; j....bravo!
bravo!; m. snoever, grootspreker; —
ura, f. moed; woestheid (van dieren).
braz/a, f. vadem; bras; —ada, f. uitstrekking der armen; vadem; —ado,
m. arm-vol; —aje, m. aantal vadems;
diepte; —al, m. arm-stuk; arm-spier;
bevloeiings-sloot; —ålete, m. arm-band;
—o, m. arm; voor-poot; tak; staaf v.
e. weegschaal; brazo a brazo, met
gelijke wapens; a braztø partido, alleen
met de handen; hecho un brazo de
mar, prachtig uitgedost; brazos, patronen, beschermers; dar los brazos,
omhelzen; del brazo, aan de arm;
brazo eclesiastico, afgevaardigden der
geestelijkheid; brazo real, derde stand;
brazo seglar of secular, macht der
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wereldrijke rechtbanken; brazo de la
nobleza, afgevaardigden v. d. adel;
brazos del reino, standen (adel, geestelijkheid en burgerij); —uelo, m. kleine
arm; schouder (dier).
brea/, f. pek om te breeuwen, teer;
zakke-goed; —r, v. tr. teeren, breeuwen,
brebaje, m. drankje.
[tig. plagen.
brécol, m. Brusselsche kooltjes, spruitjes.
brecolera, f. soort „spruitjes."
brech/a, f. bres, opening; indruk; batir
en brecha, een bres schieten; achtervolgen.
breg/a, f. vechtpartij, „standje"; gekheid;
dar brega, een „koopje" geven; —ar,
v. intr. vechten, twisten; tr. kneden;
bregar el arco, de boog gespannen.
brema, f, brasem.
Brema, Bremen.
brena, f. struik-gewas; afgronden; —oso,
a. vol hoogten en laagten, rots-achtig;
struik-gewas.
breque, m. =
breca, blei; ojos de
breque, „siep-oogen"; —ro, m. (Am.)
remmer, =
guardafrenos.
bretana, f. soort fijn linnen.
Bretana, f. Britanje.
brete, m. voet-boeien; behoefitgheid, armoede; (Am.) zeker blad door Indianen gekauwd; estar en un brete, in
moeilijkheden zijn.
brev/a, t. vroeg-rijpe vijg (donkere soort)
of eikel; —al, m. breva-boom (zie
boven); —e, a. kort, beknopt; en breve,
binnen kort, dadelijk; m. breve (v.
d. Paus); brevier; —edad, f. kortheid; —^ete, m. memprandum; —iario,
m. brevier; staatje; verkorting; agenda.
brezador, a. canto brezador de las olas,
wiegelied der baren.
brez/al, m. heide; —o, m. heide-kruid.
brib/a, f. dagdieverij; awdar a la briba t
schooieren; —ear, v. intr. om overschotjes bedelen; —on, m. land-looper,
schelm; —onada, f. .sch eime -streek;
—onear, v. intr. van schelmerij leven;
—oneria, f. schooiers- of schelme -leven.
brid/a, f. teugel; toom; a la brida, op
't gladde zadel; —on, ruiter op een
glad zadel «met lange stijg-beugels;
,bit da;t in 't mildden gebroken is.
brigad/a, f. brigade; troep vracht-paard e n ; —ier, m. brigadier, brigade-generaal in Spanje; Commodore, kapitein
ter zee, oudste kapitein.
brill/ante, a. schitterend; m. brilliant;
—antez, f. of brillo, m. glans; —ar,
v. intr. schitteren; uitmunten.
brinc/ar, v. intr. opvliegen (in drift);
—o, m. sprongetje; fig. aardig ventje,
juweeltje; loovertje; a brincos, m e t
sprongetjes. .
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brind/ar, v. tr. op iemand drinken; aanzetten tot; aanbieden; —is, rn. toost.
brinquillo of brinquino, m. speel-goed,
klein juweel; hecho un brinquino,
keurig.
brio, m. kracht; fig. moed, vuur; bajar
los brios, uit het veid slaan.
brioso, a. moedig, flink.
brisa, f. noordooste-wind.
Britania, f. oude naam voor Engeland,
Britanje.
britånico, a. en s. Brit, Britsch.
[tje.
brizn/a, f. vezel; schilfer; halmpje, spierbroca, f. plat windertje bij 't bo.rduren;
els; —do, m. brokaat; a. met brokaat
opgemaakt; —1, m. rand-steen v. e. put;
gesp v. e. degen, tuit v. e. wijn-zak;
—tel, m. weefsel van zijde en hennep. •
broculi, m. == brocul, m. ,,spruitjes."
broch/a, f.
schilders-kwast;
wijwaterkwast; —ada, f. afborsteling; wij waterbesprenkeling; ^-ado, a. gebrocheerd
met zijde, zilver of goud; —e, m. gesp;
broches para traje, haken en oogen;
—on, m. witkwast.
brodi/o, mengelmoes, en (oud) = bodrio, m. hus-pot; kliekjes; o o k : r o o d e
aarde in ijzer-mijnen; —sta, m. bedelaar, die kliekjes ophaalt aan de
• kloosters.
brom a, kleine lichte bouw-steen; paalworm; scherts; meter broma, met veel
woorden weinig zeggen; tomarlo a
broma, / t als gekheid opvatten; —ar,
v. tr. knauwen, afknagen, doorboren
(de paal-worm); —ear, v. intr. gekheid
maken; —ista, m. grappe-maker; vroolijke Frans.
bromo, m. broom-gras; broom.
bronco, a. ruw; broos (metalen); bruusk;
onaangenaam schel (stem).
brenc/e, m. brons; —eado, m. of —
eadura, f. bronzeering, ('t) brons-kleurig verven; —ear, v, tr. bronzen; r.
brons-kleur
aannemen;
—ista,
m.
brons -werker.
bronca, f. fam. vechterij: flauwe mop.
bronqu/ear, v. intr. snuiven van angst
(paard); —edad, f. rauwheid, schelheid;
onbewerkbaarheid
(metalen);
—ial, a. luchtpijp-; —ido, m. gesnuif
van angst (v. e. paard); — io, m.
lucht-pijp; —itis, f. bronchitis.
broque/1, m. schild; —lero, m. schildmakery met een schild gewapende;
twistzoeker; —lillo, m. oor-ring; —ta,
f. braadspitje (van hout).
brot/ar, v. intr. ontkiemen, knoppen vormen; opwellen; opkomen; —e, m.
—-o, m. of —a, f. wijn-rank, k n o p ;
—on, m. loot, knop; groene kool.
broza, f. opvulsel voor kussens enz.; af-

bucosidad
val, vuilnis; struik-gewas; nietigheden;
zetters-borstel; servir de toda broza,
allerlei werk doen.
broz/ar, v. tr. (de letter-kasten) na 't
zetten borstelen; a. vol afval,.of struik-gewas.
brucero, m. borstel -maker.
bruces: a bruces of de bruces, voorover
(die valt of ligt); dar de bruces, languit voor-over vallen.
brug/idor, m. glaze -makers -werktuig om
glas te snijden; —ir, v. tr. de ruvve
deelen weg-nemen (van glas), = gru-

gir.
bruj/a, f. heks; —ear, v. tr. beheksen;
hekserijen doen; —eria, t. hekseri];
betoovering.
Brujas, Brugge.
brujo, m. hekse -meester.
brujul/a, f. kompas; kijk- of loer-gaatje;
por brujula, met bedachtzaamheid; mirar por brujula, gl ur en, loeren; — (bruj)
ear, v. tr. råden, gissen b.v. in 't k a a n spel de figuren allengs opmaken uit
zeker kenteeken); —eo, m. gissing;
ontdekking.
brum/a, f. dikke zeemist; —al, of —oso,
a. zeer mistig; —azon, m. zeer dikke
mist.
bruno, a. zwarte pruim; bruin; m. zwarte
pruime-boom.
brun/ido, m. glans, bruineering; —idor,
m. bruinier; —imiento, m. bruineering;
—ir, v. tr. poetsen, bruineeren; —o,
m. alleen in: parece un bruno, t
blinkt dat het een lust is.
brusco, a. bruusk, kort-ai; m. afval (bij
de oogst); muizen-doorn (plant).
brusela, f. maagdepalm.
Bruselas, Brussel.
brusel/ense, m. a. Brusselsch(e), Brusselaar.
brusquedad, f. grofheid, lompheid.
brut/al, a. ruw, onhebbelijk; —alidad, f.
ruwheid, onhebbelijkheid; —aleza, f.
ruwheid; —o, a. ruw, grof; beestachtig; peso bruto, bruto gewicht; m.
lomperd, dom-kop.
bruz/a, f. borstel, ros-kam, zie broza;
—ar, v. tr. (een zet-raam) schoon-maken, = brozar.
bu, m. boe-man.
bua of buba, f. etter-gezwel.
bub/as, f. pl. lies-gezwellen; —6n, m.
kwaad-aardig lies gezwel; —énico, a.
peste bubonica, builen-pest.
bucal, a. mond-.
[duiking.
buce/ar, v. intr. duiken; —o, m. onderbucle, m. pijpkrulletje.
bucolic/a, f. herde-dicht, fam. bikken
(eten); —o, van herderr-dicht.
bucosidad, f. tonne-maat (v. e. schip).

buche
buche, m. krop; mondvol (vocht); maag;
fam. ."buikje": zak -vouw; sacar el buche, uithooren; -te, m. opgeblazen
wang.

buen/amente, adv. vrij -willig; te goeder
trouw; -andanza, f. waarzegging; -0,
goed; gezond; bueno con malo, door
elkaar genomen; de buena capa, fatsoenlijk; t adonde bueno? waar ga je
naar toe, m'n waarde? a buenas, of
de buenas, vrij -willig; de buenas a
buenas, in der minne ; de buenas a
primeras, in 't wilde weg; darse a
buenas, overtuigd worden; por buenas
por malas, goedschiks of kwaadschiks; ren bora buena! 't zij zoo;
en buenhora, te goederure; i bueno!
goed!; buenos dias, goeien dag of
goeie morgen; buenas tardes, goeie
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middag, of: goeien avond (tot een uur
of 7); buenas neches, goeie(n) avond,
nacht; -pasar, m. 'weI-stand.
buey, ill. os ; ook 'n soort platvisch;
buey marino, zee -koe; buey de caza,
nagemaakt rund om achter te schieten; buey de agua, guts water uit een
gebroken pijp; andar a paso de buey,
zachtjes -aan te werk gaan in alles wat
men onderneemt; m. pl. fam. speelkaarten.
buf, int. foei!
bul/alino, a. buffel-; -alo, m. buffel;
-anda, f. warme hals-doek ; -ar,
v. intr. loeien, brullen van woede; blazen (kat); brommen, knorren; -ete,
m. schrijf -tafel ; advokate-kantoor;
ido, m. gebrul; - 0 , m. tooneel-speler
van 't Italiaansch tooneel; a. kluchtig;
-6n, m. nar; a. grappig; -onada, f.
grap, gekheid; -onear, v. intr. grappen verkoopen.
bugaIIa, f. soort gal-noot, zie agalla.
buhard/a, f. dak-venster ; zolder-kamer
(zie guardiIIa, = buhardiIla); -ilIa, f.
zolder -kamertje.
buh/edo, m. mergel; -ero, m. uilenbewaker; - 0 , m. uil; menschen -schuw
persoon; -oneria, f. draagbare kraam;
-onero, m. venter.
buitr/e, m. gier; -6n, m. patrijze-net;
smelterij van goud- of zilver-mijn;
haag om de jacht te forceeren.
bujar/ron, m. pederast; -ronada, f. 50domie; -ronear, v. intr. sodomie plegen; -roneria, =
-ronada.
buie, m. wiel-bus; -dal, m. (of -da
of ' -do) aanplant van "palm"; --ria, f.
snuisterij, prulletje; -te, m. doos' van
"palm" -hout.
bulta, f. kaars; kandelaar.
tbulja, f. bul (van de Paus ); aflaat; tener
bula para todo, vrij in doen en laten
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zijn; hay bulas para difuntos, er is
overal wel een middel op te vinden ;
echar las bulas a uno, iemand een
moeilijke taak opIeggen, iem. vernianingen toedienen; -ar, v. tr. brandmerken; -ario,' m. verzameling van
"bullen"; -arcamas, f. pl. (zeet.) ridder -sporen.
bulbo, bloem -bol.
bul/eto, m, breve van Paus of Nuntius;
-to, m. gedaante; pak, stuk reisgoe.l;
bult (opzwelling); buste; standbeeld op
een graf; omvang; pescar of coger el
bulto, iemand bemachtigen, aanhou den; menear of sacudir el bulto, afranseIen; irse derecho al bulto, recht
op de zaak afgaan, met de deur in 't
huis vallen; a bulto, in 't wilde weg;
in l' groot; figura de bulto, relief -figuur ("bol op").
bull/a, f. lawaai, ruzie; meter bulla, lawaai, leven maken ; -aje, m. oploop,
menigte, verwarring; -anga, f. rumoer ; -anguero, m. oproer -maker.
opruier; a. opruiend, oproer -makend.
fam. rumoerig (kinderen); -ar, v. tr.
lood-merk aan kleeren maken ; -ebulIe, m. drukte -maker; -icio, m. rumoer, lawaai; gedruisch, geroezemoes;
-icioso, a. rumoerig ; woelig; -idor,
a. T= -icioso; -idor, m. pijp v. e,
stoom-ketel; -idura, f. = -imiento,
m. koking, opborrelingj -ir, V. intr.
koken, borrelen; fig. altijd opgewonden zijn; tr. in beroering brengen; 6n, m. oude ponjaard of stoot-degen;
verf die kookt; metalen oplegsels.
bufi/olero, m. "beignet" -bakker of -verkooper; -uelo, m. "beignet", soort
gebak.
buque, m. schip; omvang v. e. schip;
buque a la carga, schip dat op lading wacht.
[sluier.
burato, m. cipres; krip; lichte zijden
burbuj/a, f. blaas (op borrelend water);
-ear, V. intr. opborrelen bqrrelen.
burd/el, m. bordeel; -eIero, m. bordeel-bezoeker ; tusschen -persoon voor
ontucht; -0, a." grof, gemeen.
burel, m. balk (in een wapen).
burengue, m. mulat, slaat.
bureo, m. partij (b.v. buiten-partij): bureau, administratieve vergadering van
't huis des konings; pret, vermaak;
ir de bureo, zich vermaken, pret -maken.
burg/a, f. heete bran; -omaestre, m.
burgemeester (aIleen buiten Spanje ):
ook: een noordelijke vogel; -rave,·' m.
burg-graaf.
'buriel, a. rossig; m. grove, rood-achtig
grijze stof.
[veeren.'
buril, m. graveer-naald; -ar, V. tr. .gra-

burla
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burl/a, i. spot; voor-de-gek-houderij;
poets; de burlas, uit gekheid; dar bur1a a, beetnemen; hacer burla de alguno, niets om iemand geven, voor
de mal ihouden; de buria, als gekheid;
burla burlando, terwijlmen de draak
steekt met; -adero, m. doorgang in
de slagboomen der stiere -circussen,
voor de veiligheid der torero's; fig.
plaats waar men veilig spot; -ador,
m. spotter; -ar, v. tr. bedriegen, foppen, "erin laten Ioopen"; verijdelen;
belachelijk maken; r. lachen om, spotten met; niets geven am (de); se me
burIan, ze Iiebben lak aan me a. a.;erta, f. gekheid, grap; bedrog; belachelijkmaking; bakerpraatje; -esco,
a. koddig, kluchtig; komisch; grappig;
-eta, f. guitestreek, grapje; -on, a.
grappig, "uiig"; In. -a, 1. grappemaker.
buro, m. schrijftafel.
burr/a, f. ezelin; -ada, f. troep ezels;
ezels-streek, "stommiteit"; -ajear, v.
tr. slecht schrijven (= borrajear);
-ajo, m. droge stal-mest; -ero, m.
ezel-drijver; -0, m. ezel ; tandrad om
te wringen; schraag; koffer waarin
snippers; caer de su burro, voor zijn
dwaling uitkomen.
buruj/o, m. = oru]o, en dan: uitperssel
van .olijven, "pUlp" daarvan; anders:

ca ballaje

kleine zwelling ; -on, m. bult; een
hoop (veel).
busc/a, f. zoek; opvoeding; speur-hond;
onderzoek, na-sporing; a 1a busca,
aan 't zoeken;' -ada, f. ('t) zoeken,
nasporing; -apie, m. toe-speling; ('t)
woord v. e. raadsel: "voetzoeker"; -ar,
v. tr. (na)zoeken, onderzoeken, na-sporen; halen, afhalen; andar buscando,
bedelen; buscar a tiento, naar iets
tasten; buscar a uno la boca, handig
uithooren; buscar cinco pies al gato,
met aIle geweld ruzie willen maken;
-arruidos, m. ruzie -maker ; -avidas,
m. die zijn neus overal insteekt, zich
met een anderrnans zaken bemoeit;
-on, m. zoeker, naspoorder ; fielt, handige dief; -ona, f. vrouwelijk v. h.
vorige.
busilis,m. (knoop van de) moeilijkheid.
busto, m. boven-lijf, buste.
butaca, f. arm -sroelvstoel in de "stalles."
~utifarr/ a, f. soort worst; -ero, m. maker daarvan; -ista, m. die ze eet.
button, = buitron, m. vogel-net.
buz, m. begroeting, hand -kus ; hacer el
buz, hulde doen, hulde betoonen.
buzcorona, f. tikje op 't hoofd aan iem.
die de hand-kus doet.
buz/o, m. duiker, parel-zoeker; -on, m.
afwaterings -kanaal v. e. vijver; brievebus; deksel, stop; -onera, f.afwaterings -sloot, goot in de .patio's.

c
iCa! i. och, nou!
caaba, f. ka'bah, heilige tempel te Mekka.
cabal, a. juist; volmaakt; aan elk ·toekomend; of cabalmente, adv. juist,
precies, net, vol (jaren a. a.), no estaren sus cabales, niet weI bij 't
hoofd, ons "niet frisch" zijn; a carta
cabal, wis en zeker, wis en drie;
mas cabal que el oro, als goud, hoor.
cabala, f. .kabale, wichelarij, gekonkel,
kuiperij.
cabalg/ada, f. rit, ca.valcade; -adura,
f. rij -dier; -ar, v. intr. (te paard )
rijden; tr. bespringen; -ata, f. troep
ruiters; rit,
[balistisch.
cabal/ista, m. kabalist; -istico, a. kacaball/aje, m. dekking (v. e. merrie);
-ar, a.' paarde-; -ear, v. intr. veel
rijden; e-ejo, m. hitje; -erear, v.
intr. zich als een heer voordoen; eresco, a. ridderlijk; -erete, m .."heertje";-eria, f. rijdier; kavalerie; ridderschap; rij -kunst ; ridderlijkheid; veldtocht; andarse en caballerias, zich
uitputten in beleefdheden a. a.; -eri-

za, f. stal ; stoeterij; staf van stalpersoneel; "trein" v. e. prins a. a.; erizo, m. stal-meester des konings;
-ero, m. heer ; ridder; ruiter; armar
caballero, tot ridder slaan; -eroso, a.
ridderlijk; -erote, m. ongemanierd
heer; -eta, f. veld -krekel; -ete, m.
nok; houten paard (folter-tuig); vlasbreker, schilders-ezel, stander; rug v,
d. neus; drie -voet voor zagers; -ico,
ito, m. hit; hobbel-paard, ook caballo
columpiante; -ista, m. ervaren ruiter;
- 0 , m. paard; ruiter (schaak-spel);
vrouw (kaart-spel); schraag; paardekracht (krachteenheid); caballo padre"
dek-hengst; caballo de carrera, renpaard; caballo columpiante, hobbelpaard;caballo de montar, rijpaard;
caballo de tiro, trekpaard; caballo marino, nijl-paard; caballo de buena boca, iemand die niet moeilijk is met 't
eten; sacar bien su caballo, zich eruit redden; a caballo, te paard, fi~.
op z'n stokpaardje; huir a una de caballo, zich met gevierde teugels red-

cabana
den, fig. zich met zorg en werkzaamheid uit moeilijkheden redden; —uno,
a. paarde-.
caban/a, f. hut; kudde ooien, ezels;
„band" (biljart); boot (douane); —al,
a. v. d. schape-paden, groep hutten;
—ero, a. van kudden schapen; —il, m.
muil-ezel-houder; a. uit een cabana
(muilezel); —uela, f. schape-hok.
cabe, m. (f) raken der ballen (argollaspel); dar un cabe, benadeelen, beschadigen; cabe de palla ol de paleta,
buitenkansje.
cabec/ear, v. intr. 't hoofd schudden;
naar één kant overhellen; „stampen"
(schip); tr. (wijn) mengen; (een japon)
omboorden; —eo, m. hoofd -schudding,
geknikkebol; —era, f. hoofden-eind
(bed, tafel a. a.); voornaamste stad;
bron; vignette; —iancho, a. met groote
kop (spijker); —illa, f. hoofdje, tros
bloemen; m. bende-hoofd.
cabedero, a. doenlijk, mogelijk.
cabell era, f. haar-dos, valsch haar; loover-dos; manen; staart (komeet); —o,
m. haar; llevar de un cabello, bij de
neus leiden; no montar un cabello,
waardeloos zijn; en cabellos, met loshangénd haar; —udo, a. harig.
caber, v. intr. ergens in kunnen, ergens
in passen; mogelijk zijn (si cabe, zoo
mogelijk); ten deel vallen; tr. bevatten,
omvatten; behooren, te pas komen,
moeten; no caber en sf, zot ijdel zijn;
no cabe mas, er gaat niets meer in,
er is niets meer noodig.
cabestån, m. kaapstander.
cabestr/aje, m. halsters voor ossen; traka. d. vee-knechts v. h. verkochte vee;
—ar, v. tr. met een halster binden; —
ear, v. tr. gemakkelijk met de halster te
leiden zijn; —illo, m. draagband; nagemaakte os voor de jacht; —o, m.
halster; bel-os.
cabeza, f. hoofd, kop; aanvoerder; knop;
top; cabeza mayor, hoorn-vee; cabeza
menor, schapen; cabeza de partido,
partij-leider
of
distrikts-hoofdplaats;
cabeza de proceso, hoofd v. e. akte; cabeza de provincia, of de reino, hoofdstad; cabeza redonda, dom-kop; cabeza torcida, bakkers-tor; dar de cabeza,
in ongelukken vervallen; hablar de
cabeza, voor de vuist spreken; con
las manos en la cabeza, vernederd,
met de kous op de kop; tener mucha
cabeza, een goede kop hebben; andar
de cabeza, 't hoofd kwijt zijn; —ada,
f. stoot met hoofd of kop; knik;
hoofd-stel (paarde-tuig); stampen (v.
e. schip); wreef; hoog terrein; darse
de cabezadas, zich 't hoofd breken;
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cabra
—al, m. klein kussen; hoofd-kompres;
voordeel- v. e. rijtuig; peluw; —o, m.
top v. e. heuvel, punt v. e. rots; —on,
m.
belasting-register;
hemds-boord;
hals-opening (jas a. a.); kleine karaf;
tweede teugel; coger por los cabezones, bij de kraag pakken; —orro,
m. „dik-kop"; —ota, f. groot-hoofdig
of koppig persoon; —udo, a. koppig;
—uela, f. zemelen; roze-knop; onnoozele hals; duizend-gulden-kruid.
cabid/a, f. inhoud, omvang; tener cabida, in een goed blaadje zijn; si tiene
cabida, als 't (erin) k a n ; —o, m.
Maltezer ridder met een kommand em ent.
cabild/ada, f. besluit v. e. gemeenschap;
—ante, m. iemand die stem heett in 't
kapittel; —^ear, v. intr. om stemmen
a. a. harrewarren en konkelen; —eo,
m. strijd en gekonkel om stemmen a.
a. in een korporatie, zie cabildear;
—o, m. vrucht-steeltje.
cabio, m. vloer-balk; grondbalk v. e.
schoorsteen; en = cabrio.
cabio, m. boven-drempel van deur of
venster; dwars-balk.
cabizbajo, a. adv. met hangend hoofd.
cable, m. kabel; —grafiar, kabelen; —
ma, m. kabelgram.,
cabo, m. kaap; uiteinde; afloop; eind
touw; hand-vat, heft; klein pak; draad
of vezel; cabo de barras, balans v. e.
rekening; cabo de pluma, pennehouder; cabo de ronda, ambtenaar, die
de ink. rechten int; cabo de made ja,
honderdtal; dar cabo a, volbrengen;
estar al cabo, volkomen bekend zijn;
por cabo, ten slotte; al cabo de, na
verloop van; por of en ningun cabo,
in geen geval; no tiene ni cabo ni
cuerda, is gehieél in de war; estå muy
al cabo, hij (ze) is al ver-weg; cabo
negro, m. zwarte vezelstof v. d. suikerpalm;
cabos, verschillende punten;
cabos negros, zwart haar, oogen en
wenkbrauwen.
cabotaje, m. kust-vaart.
Cabo de Buena Esperanza, m. Kaap de
Goede H o o p ; Cabo de Hornos, Kaap
Hoorn.
cabr/a, f. geit; geite-leer; cargar las cabras a uno, iemand voor alles laten
betalen; la cabra siempre tira al monte, iemand verraadt altijd zijn afkomst; echar las cabras a otro, iets
op een ander gooien; meter las cabras
en corral a uno, iem. in zijn schulp
laten kruipen; —ahigo, m. wilde vijg(eboom); —eria/ f. geite-stal; -melkerij;
—eriza, f. geite-herders-hut; —ero,
m. geite-herder; —estante, m. kaap-

cåbula
stander; —ia, f. wiel-as; (zeet.) hijschblok; —Hia, f. baars (visch); —illas,
Zeven-gesternte;
—illear,
v. tr.
in
alle richtingen tegen elkaar-aan slaan
s
(golfjes); —ilzo, m. ( t) in alle richtingen tegen elkaar aan slaan (kl.
golven); —illo, m. geite -kaas; —ina,
f. geite-vel; —io, m. dakrib; oude
bok; a. v. d. geit of bok (zie ook:
cabron); ganado cabrio, geiten en
bokken; —iola, f. bokke-sprong; —iolaje, m. verzameling dak-ribben, werk
als dak-ribben; —iolé, m. kabriolet
(rijtuig); —itilla, f. glacé-leer; —ito,
m. jonge geit, ook hiervan —itillo;
—ituno, a. van jonge geiten; —on,
m. oude bok; vrijwillig hoorndrager;
—onada, f. te groote toegevendheid
v. e. echtgenoot; gedwongen lankmoedigheid; — uno, a. bokke-; olor cabruno, bokke-lucht.
cabul a, f. Am. listige streek.
cabull/a, f. agave van Mexico; prov. en
Am. aloé-hennep en -touw; —era, f.
katoenen touw; —eria, f. want (zeet.).
cabuya, f. (zie cabulla).
caca, f. poep.
cacadii, m. kakatoe, beter cacatua,
cacahu/al of cacaotal, m. aanplant van
cacao-boomen; •—ete, m. aard-nootje,
„Curacaosche amandel" (Indische katjang Tjina).
cacao, m. cacao-(boom).
cacaranado, a. pokdalig.
cacar/ear,
v. intr.
kakelen;
opsnijen,
snoeven; —eo, m. gekakel; snoeverij,
cacatua, f. kaketoe.
cace/ria, f. jacht-partij, jacht-stuk (schilderij); —rina, f. patroon-tasch van
jagers; —rola, f. (stoof-)pan.
caci/cazgo, m. waardigheid, gebied v. e.
cacique (ook cacicato); —mba, v. emmer; kuil in 't strand om drinkwater
te vinden; —que, m. hoofd v. e. dorp
bij de Indianen in Amerika, invloedrijk man v. e. kleine plaats.
caco, m. fam. slimme dief; bangert,
verlegen of schuchter mensch.
cacofonia, f. kalofonie.
caconemo, m. die gebrekkige beenen
heeft.
cacumen, m. fam. snuggerheid, vernuftigheid.
cach/a, f. heft (v. e. mes); hasta las
cachas, boorde-vol; —amarjn, m. logger; —arreria, f. potte -bakkerij; aarde-werk; —arrero, m. aarde-werk-handelaar; —arro, m. grove pot; gebroken vaat-werk; drinkens-bakje (i. e.
vogelkooi); —aza, f.! koelbloedigheid;
—azudo, a. flegmatiek; —emira, f.
kasjmier (stof); —era, f. soort baai
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cadena
(Eng
baize); —ete, m. vuist-slag;
wang; dolk, ponjaard; —etero, m.
breed, kort en zeer scherp mes; hij die
in 't stiere-gevecht de stier afmaakt,
nadat deze gevallen is; —etina, f.
vuist-gevecht, klop-partjtje; —etudo, a.
bol-wangig; —icån, m. werk-baas, opper-knecht bij een groote pachter; a.
fam. leep, uitgeslapen; —icuerno, a.
met hoornen hand-vat; —idiablo, m.
iemand als duivel gekleed, half in
eene kleur en half in een andere;
man van slechte neigingen; tam. deugniet:, woelwater (kind); —ifollar, v. tr.
fam. f oppen, doen verlegen staan;
—igordo, —igocdete en —gordito, kort
en gezet; —illada, f. broed, nest (al
de jongen bij elkaar); —ipolla, t.
dag-vlieg; —iporra, f. stok met dikke
"knop, knuppel = cachiporro (prov.);
—iporro, m. prov. = cachiporra, en
fam. volle maans-gezicht; —ivache, m.
lor; afgedankt meubel a. a., pl. wissewasjes; onnut, belachelijk mensch; —
izo, m. dikke balk; —o, partje; brok;
dreumes; soort visch (barbeel), sooit
kaartspel, Am. P. fam. osse-hoorn
enz.; —on, m. breker (golt); neervallende waterstraal; —onda, a. f. loopsch(e teef); f. fam. loopsche teef, slet;
—ondez, f. wulpschheid; —ondo, a.
wulpsch, loopsch (hond); —opin, =
cachupin; —opo, prov. m. dorre boom*
stam; —orillo, m. zak-pistool; —orro,
m. jonge hond, welp v. e. leeuw; gezond en dik klein kind, zie ook cachorrillo; —u, m. cachu, gambir, zie
cato; —ucha, f. muts; zekere Spaansche dans; —uchero, m. mutsen-handelaar; —ucho, m. zesde deel v. e.
pond
(olie-maat); aarden koel-kan;
—uela, f. ragout v. varkens-af val;
—undado, m. geparfumeerde cachupastilles; =
—unde, f.; upin, m.
Spanjaard die zich in Mexico of Cuba
vestigt (beter gachupin).
cada, a. (steeds onveranderd) eik, ieder;
cada y cuando que, telkens wanneer;
cada vez mås, hoe langer hoe meer;
—halso, m. houten loods.; (oud)
=
cadalso; —lso, m. schavot; —strar,
v. tr. kadastreeren; —stro, m. kadaster.
cad/åver, m. lijk; —avérico, a. lijkachtig; —verino, a. van lijken levend.
cajedo, m. gevlochten haar; streng; vlok
wol.
caden/a, f. keten, ketting; —cia, f.
kadans; —cioso, a. met kadans en
harmonie; —eta, f. soort kant, dat
een keten nabootst; kin-ketting; ketting-steek (punto de cadeneta); —te,
a. (ver)vallend; gekadanseerd.

cadera

"

cala

cader/a, f. heup; silla de caderas, leuningstoel; —illas, f. pl. „tournure" der
dames, ook tontillo.
cadete, m. kadet.
[ter).
cadi, m. kadi (Mohammedaansch rechcadillo, m. klis; pl. eerste draden v. d.
schering eener stof, hond.
Cådiz, Cadix, 't oude Gades.
calm/ia, f. kalamijn-steen; —io, m. kadcado, m. hol v. e. fret of konijn. [mium.
cadoso, m. of cadozo, m. gat, afgrond
in een rivier.
cadu car, v. intr. vervallen; van ouderdom vergaan of instorten; in onbruik
raken; verjaren; —ceador, m. wapen-koning; —ceo, m. herautstaf; —
cidad, f. vervallenheid, bouw-valligheid; —co, a. vervallen, bouw-vallig;
—quez, f. hooge ouderdom met verval gepaard;. verval.
cae/dizo,
a.
wankelbaar; —dura, f.
draadafval bij 't weven; —r, v. intr.
vallen, instorten; vervallen; toekomen,
behooren; goed komen bij; caer en
g*acia, behagen, genoegen doen; caer
en, op iets komen; no puedo caer en
quien es V., ik kan u niei thuisbr engen; caer en faita, zijn woord
breken; caer enfermo, ziek worden;
caer en nota, zich bloot-steilen aan
kritiek; caer en la cuenta, iets begrijpen; r. invallen, instorten^ omvallen;
caerse de su estado, ilauw vallen;
caerse la cara de vergiienza, door de
grond zinken van schaamte; caerse a
oedazos, neervallen (van vermoeienis);
no tiene sobre que caerse rnuerto, heeft
niets op de wereld.
caf/é, m! koffie; -boom; -huis; —eina,
f. cafeine; —eria, f. dorp, hofstede;
—etal, m. koffie-aanplant, -plantage;
—eter a, f. koffie-pot, -kan; tee-ketel;
—etero, m. koffiehuis-houder; —eto,
m. koffie-boom.
cåf/ila, f. karavaan; (caf)re, m. kaffer,
cag/achin, m. soort roodachtig muskietje; —ada, f. drek; onzinnige daad;
vliege-poep; —adero, m. kakhuis; —
ado, a. met gemeene gezindheid; —afierro, m. „slak"; —a jon, m. mest;
—alar, en f am. achterste, endel-darm;
—alera, f. buikloop; —ar, v. intr. tr.
fam. poepen; fig. iets bederven; —
arropa, m. soort kleine vlieg; —arr uta,
f. schapemest; —atorio, m. fam. ( =
cagadero) kak-huis; sterk purgeerend
middel; —on, a. vulg. lijdend aan
buik-loop; fig. lar.
caniz, m. maat v. droge waren (=•- 12
fanegas, 666 L.).
cai/da, f. val; helling; instorting; groote
voorhal (Filip.); ir of andar de capa
Sp.
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caida, in verval raken; caida del sol,
zons-ondergang; caidas, grove wol;
jqué caidas tiene! wat is hij guitig!
—do, a. kwijnend; uit de gratie; geyallen;
—dos, m. pl. achterstallige
rente; —go, v. ik val; ik begrijp (van
caer); —man, m. kaaiman, krokodil;
—miento, m. ineen-zakking, verzwakking, verval van kraehten; —rei, m.
toer (valsch haar); geplooide rand;
imudar caireles, 't ånders aanleggen.
caj/a, f. dops; kist; bus; dood-kist;
trap-huis; from; zet-kast; bureel v. d.
post; kast v. e. piano; kas; too-n-bank;
con ca jas destempladas, met volle muziek; fusil, lade v. e. geweer; en su
ca ja, in zijn natuurlijke toestand; en
caja, gezond en wel; —eras, f. pl.
kluis-gaten; —ero, m. kassier; doozeof kiste-maker; —etilla, f. doosje,
pakje (sigaretten b. v.); —etin, m. vak
v. e. zetters-kast; —ista, m. zetter;
—on, m. lade; lå-kast, groote kist;
etens-kraam; mars v. e. marskramer;
ho ut en tent, keet; ruimte tussehen
boeke-planken; dood-kist; ser de caién,
in zwang zijn; cajon de difunto, cajon
de sastre, rommel-kast, fig. alweter;
—-onera, f. kist voor planten; —oneria,
f. stel laden of planken.
cal, f. kalk; cal hidråulica, beton; cal
muerta, gebluschte kalk; cal viva, ongebluschte kalk; de cal y canto, fig.
sterk.
cala, f. kreek, inham; afgesneden stuk
v. e. vrucht, om te proeven; inzinking
v. e. schip naar verhouding tot de
lading, diepgang (voor dit beter calado); zink-lood v. e. dobber; sonde;
ihacer cala y cata, streng n a g a a n ; —
bacera, f. kalebas-plant; —bacero, m.
verkooper van kalebassen; —bacin, m.
kleine kalebas; —bacinate, m. gebakken kalebas; —bacino, m. veldflesch
van kalebas; —baza, f. kalebas; calabaza vinatera, flesch-kalebas; dar calabazas, een blauwtje laten loopen;
nadar sin calabazas, zonder hulp kunnen; salir calabaza, druipen, zakken
(examen); cascos de . calabaza, onbesuisd persoontje; —bazada, f. stoot
met het hoofd; darse calabazadas, tevergeefs zich verstaanbaar trachten te
maken; —bazate, m. versuikerde kalebas; —bobos, m. aanhoudende motregen; —bocero, m. gevangen-bewaarder; —bozo, m. kerker; snoei-mes; —
brote, m. dun meer-touw; —cuerda, f.
trommel-slag voor aanval; —da, f.
vlucht van roofvogels; ('t) indringen;
dar una calada, streng berispen; —do,
a. doorweekt; m. å-jour-werk; diepgang;
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cålama

6c

calados, „cascade" van kant; —fate, j
fate/ador, m. bréeuwer; —fatear, v. tr.
breeuwen; —fateo, m. ('t) kalefaten
of breeuwen; —fateria, f. = —fateo;
—gozo, m. snoei-mes; —grana, f. I
soort druif (om te eten); —]e, m.
schuiflade; —mar, m. inkt-visch; —•
mbre, m. kuite-kramp; —mento, m.
—mlnta, f. peper-kruid; —midad, f.
ramp; —mita, f. zeil-steen; kompas;. ]
f. of —mite, m. groene padde; —mitoso, a. ramp-spoedig.
[pen. i
cåla/mo, m. calamus; schalmei; (poet.) i
cala/rnocano, a. f am. fig. estar calamo- I
cano, beneyeld, dol-vroolijk; kindsch
(onde man of vr.); —moco, m. ijs- ;
kegel; —mon, m. spijker met rande I
kop; korhaan of -hen; balk v. e. olie- I
molen; —morra, f. fam. kop; —morrar, v. tr. met de kop stooten (bokken); —ndrajo, m. vod; flard; belacheLjk mensch; —ildna, f. leeuwerik;
mangel; —Sa, f. model, slag; —nés, |
m>. zijden hoed (breede rand en een I
kleine bol); —r, v. tr. doordringen;
door-sij pelen; onderdompelen; å-jour
borduren; overhalen (trekker); neerlaten (brug); neerlaten (zeil); stuk
afsnijden van (vrucht); meten (ton- I
nen); intr. (in)zinken; r. neerschieten
(vogel); zich indringen; —vera, f.
doods-kop; los-bol; lichtzinnig mensch;
—verada, f. dolle streek; —verear, v.
intr. fam. dolle streken uithalen.
calc åneo, m. hiel-beentje; —ano, m.
—anal, —aiiar, m. hiel; —ar, v. tr.
vertreden, drukken; na-trekken (teekening a. a.); —åreo, a. kalk-houdend;
—e, m. wiel-band; —edonia, t. witte
agaat; calcedonia encarnada, f. kornalijn.
calc/ieta, f. kous; been-boei; —eteria, f.
kouse-handel; -—etere, m. kouse-stopper, lapper; kouse-handelaar; —etin,
m. sok; —illas, f. broekje; —ina,
f. metsel-kalk; —inar, v. tr. door hitte tot poeder maken; verkalken; r.
tot poeder worden; —lo, m. calcium;
—o,
m. na-trekking; —ografia, f.
graveer-kunst,;
-inrichting; —ografo,
m. graveur; —orrear, v. intr. fam.
loopen; —orros, m. pl. fam. schoen e n ; —ulable, a. berekenbaar; —ulador, m. rekenaar, berekenaar; —ular,
v. tr. berekenen^ rekenen.
CtUcuI/o, m. berekening; nier- oi blaassteen;(cakul)oso, a. graveel-achtig, die
graveel heeft.
cald/a, f.
hitte van hoog-ovens en
gieterijen; caidas, heete bronnen; —
ear, v. tr. klinken (van ijzer), tot witgloeihitte verhitten; intr. vinnig ste- I

calificacion
ken (zon); r. ontgloeien; —eo, m.
verhitting; klinking; a. Chaldeeuwsch;
—era, f. (stoom)ketel; caldera de Pero^
Botero, hel; —erada, f. ketel-vol; —'
ereria, f. blik- en koper -slagerij; —
erilla, f. draagbaar wij-water-vat; koper-geld; —erero, m. koper-slager; —
ero, m. koperen ketel; soort putemmer; —eron, m. -groote ketel; teeken
voor iooo; orgel -punt (muz.);—illo, m.
saus; —o, m. vleesch-nat; revolver
caidos, opnieuw ruzie maken over iets;
caldos, wijn, spiritualién of olie; —
oso, a. met veel vleesch-nat; —ucho,
m. varkens -draf; overvloedig en slecht
vleesch-nat.
calefac/cién, f. verwarming.
calend/a, f. hoofdstuk v. d. martirologie;
-^-ario, m. kalender, almanak.
caléndula, f. gouds-bloem, en = marivilla; ring- of kalender-leeuwerik.
calent/ador, m. bedde-warmer; —amiento, m. verwarming;
longziekte bij
paarden; —ar, v. tr. (ie) verwarmen;
aanzetten, aandrijven; calentar las orejas, streng berispen; calentar la silla,
lang blijven op bezoek; —arse, v. r.
zich warmen, verhitten, opwinden; in
de brons -tijd zijn; —ito, adv. zooeven; —on, m. darse un calenton,
zich even goed warmen; —ura, f.
koorts (zie calor); calentura de polio,
't ziek doen uit luiheid; —urlento, a.
koortsig; —uron, m. hevige koorts;
—uroso, a. koortsig.
cale/pino, m. Lat. woorden-boek; —ra,
m. kalk-put; -oven; —ria, ±. kalkbranderij, kalk-handel; —ro, m. kalkbrander; a. kalk-houdend;* —sa, f.
kales, twee-wielig rij-tuigje; —sero, m.
koetsier v. kales; —ta, f. kreek; —
tre, m. goed hoofd; oordeel.
cali/brar, v. tr. het kaliber meten, kalibreeren; —bre, m. kaliber; —che,
m. steen-gruis in slecht gekneede metselkalk; Am. salpeter; —chera, Am.
salpeter -vind -plaats; —dad, f. eigenschap; hoedanigheid, kwaliteit; stand
zie cualidad; —dez, f. warmte.
calido, a. heet; sterk (peper a. a.).
cali/ente, a. warm, heet; vurig (zie
calido); al hierro caliente batir de
repente, smeed het ijzer als het heet
is; en caliente, terstond; —fa, m.
kalief; —fato, m. kalifaat, kalief-schap.
califero, a. kalk-houdend.
califi/cacién, f. kwalifikatie; —cado, a.
gekwalificeerd, in staat, bevoegd; •—
car, v. tr. kwalificeeren, schatten; wettigen, autorizeeren; in de adel-stand
verheffen; calificar de, behandelen als;
r. zijn adellijke atkomst bewijzen.

caliginoso
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camandula

dias); fig. en calzas y [uben, ten
caliginoso,a: di~, z,:,aar (lucht); d~~ster.
halve: verse en calzas berrnejas, in
callgrafta, f. kahgrafle, schoon-schrijven,
de klem zitten; -:-ada, t. straat -weg;
calt/grafo, m. kaligraaf, mooi -schrijver;
-ado) a. geschoeid; met beveerde
calimaco, m. = calamaco.
pooten (vogel); met witte pooten
callma;' f. = calina.
(paard); m. schoeisel; calzados, aIle
calin/a, f. dikke damp bij groote; hitte;
been- of voet-bekleeding; -ador, m.
-oso, a. heet en dampig.
schoen-hoorn; -ar, v. tr. schoeien,
caliz, m. kelk, mis-beker; fig. lijdens-kelk
calizo, a. kalk -houdend.
[of -beker,
aandoen (van schoeisel): stutten (stukje hout onder een kast); ijzeren bancalm/a, f. kalmte; wind-stilte; stremming; tierras calmas, land zonder
den doen (om een wiel); calzar las.
boomen; calma chicha, volkomen windbragas, "de broek aanhebben" (vrouw);
stilte; -ante, m. a. kalmeerend, vercalzarselas aI reves, iets verkeerd opnemen, doen; r. calzarse aalguno,
zachtend (middel); -ar, v. tr. bedamet iemand weten om te springen;
ren; verzachten; r. gaan Eggen (wind);
calzarse alguna cosa, iets gedaan
- 0 , a. vlak en boom -loos; -oso, a.
bedaard,
krijgen; - 0
calce; -ones, m.
pI. broek; -onazos, m. pI. groote
calo, m. eigenaardige .taal, "slang".
colo/friarse, v. I. rillen; -frio, m. huibroek; lammeling; -oncillos, m. pI.
vering, koorts -rilling.
onder-brock.
calomel, m. calomel.
calIja callando, adv. in stilte ; -ada
(de-), adv. of a las calladas, heicalor, m. warmte ; gloed; dar calor, aanzetten;gastar el calor natural, al zijn
melijk; -ada" f. pens -schotel; -ado,
best doen; -ia, f. kalorie; -'ico, m.
a. stilzwijgend ; stil; -andico of kalorie, warmte-stof; warmte; calorico
andito, adv. stilletjes; -ar, v. intr.
zwijgen ; tr. doenzwijgen; verzwijgen;
radiante, (gel.) stralende warmte d. i.
r. zwijgen; -ar,es, in: corta picos y
die zich meedeelt zonder aanraking;
callares, nu mondjes dicht; -e, f.
-Uero, m. verwarmings-toestel; a.
'lttraat; pad v. e. tuin; laan; calle
warmte -geleidend of-gevend; -imetro,
m. warmte -meter; -oso = caluroso.
mayor,
hoofd -straat; hacer
calle,
plaats maken, ruim baan maken; quecalostro; m. eerste zog, biest.
\kalk-spaath; -seco, (oud) met ongedar 'en la calle, "op straat staan";
sacar a la calle, openbaarheid geven;
cal/pixque, m. Am. nabob; --spato, m.
kalk -spaath; -seco, (oud) met ongeiCane! daar! dat's ook wat! ook:
ruim baan!; -eja, t. steegj et sepase
bluschte kalk gedroogd; -ta, f. calta,
quien es calleia, men zal zien met wie
eenj, v.er M. hooge plant met hartv.
men te doen heett ; -ejear,v. intr.
bladeren en groote gele bloemen,
groeit veel in moerassern -umbars,e,
straat-slijpen; -'ejera, f. vrouw die
avonturen zoekt; -ejero, m. straatv. r. zich onderdompelen; -umbo, m.
slijper; -ej6n,m. steeg, nauwe dooronderdompeling; -umbrecerse, v. r.
gang; -Jejue]a, f. dwars -steeg; list,
roesten, oxideeren; -umbrito, a. gestreek; -ista, m. f. Iikdoorn-snijder
roest, geoxideerd.
(-ster); -izo, m. = -ejuela in de,
calumn/ia, f. laster; -ador, om lasteraar; -iar, v. tr. en intr. (be )lasteren;
eerste beteekenis; -0, m. ekster -oog ;
-ioso, a. lasterlijk.
eelt: uiteinde v. .e, paarde-hoef ; callos,
caluroso, a. warm; Ievendig, vurig.
pens 9 hacer of criar callos, gehard,
calv/a, f. kaal hoofd, kale plek; een
verstokt worden; -osidad, f. eeltvorrning ; verhardheid; -oso, a. verspel; -ario, m. lijdens-berg; knekelhuis (zie usarlo), fig. groot aantal
hard, ve:reelt.
schulden; -atrueno, m. fam. volkocama, f. bed; leger (v. e. dier); laag;
men kaalheid; tig. dwaas, zot; ~ete,
stroo -belegsel ; hacer cama, het bed
m. verkl. v.. calvo, -ez, calveza of calhouden; hacer la cama, het bed opvide, f. kaalheid; -ilIa, f. dun haar;
makeru cama .con ruedas, veld-bed;
camas, geere:n; ~da, t. gebroed, nest;
-inismo, m. kalvinisme; -inista, m.
laag; -feo, m. fam. gesneden steen;
f. kalvinist(e); - 0 , a. kaal; dor (land).
cab/as, £: pI. broek (oud); Iam. kou-I, m. halster ; Am. P. slacht-plaats J
sen; calza de arena, zak vol zand
=
rastro; .-leon, m. kameleon; lero, Am. P. slachter, vee -handelaar;
om mee te slaan; fig. meter en una
-mila, f. =. camomila.
calza, slecht signaleeren; ca]zas atacadas
(zie atacado), toe -geknoopte
camandu]a, f. roze -kransvan~en of drie
broek, d. i; kl'einzielige, schriele vent;
dozijn kralen; tam. tener muchas camedias calzas, kousen (meestal me- ,
mandulas, vol strekeh zijn, veel noten

camandulear
op z'n zang hebben; un camåndulas,
'n kwajongen (kwaje meid).
camandul/ear, v. intr. zich vroom voordoen; —ense, a. rozekrans; —eria, f.
schijn-heiligheid; —ero, m. leeperd,
schijn-heilige.
cåmara, f. karrier zie fisco real, senatkist); graan-zolder (zie cilla); kampanje (schip); koninklijk hot; afgang,
stoelgang; ayuda de cåmara, kamer dienaar; camara alta, eerste karrier;
cåmara ba ja, tweede kamer; cåmara
de aire, „caisson" om onder water
te werken; cåmaras, diarree, buik-loop.
camar/ada, m. kameraad; —anchon, m.
zolder, vliering; —era, f. kamer-meisje; camarera mayor, eerste hof-dame;
—ero, m. kamer-heer; kelner; —iento, a.; aan buik-loop iijdend; —illa, f.
bofkliek; -—Ulas, f. pl. buik-loop, zie
cåmara; —in, m. toilet-kamer v. tooneekpelers; studeer-kamertje, kabinet,
beeldsieraden-bergplaats achter 't altaar; —ista, m. lid v. d. koninklijke
raad; f. hof-juffer; —lengo, m. kamerling, waardigbeid aan 't pauselijk
hof; '—o, m. camaron,. m. garnaal,
=
gåmbaro; —onero, m. garnålevisscher;
—ote, m. hut (op een
schip).
camas/tro, m. ellendig bed; —tron, m.
fam. slimme rakker, schelm.
camba, f. pl. einden van 't bit, waaraan
men de teugels vastmaakt, ook cama;
ploeg-scheede.
cambala/che, m. fam. gesjacher;
—
chear, v. tr. sjachéren; —chero, m.
sjacheraar.
cambera, f. (prov. Pardo Bazån) pad;
ånders: garn ale -net je.
cambi/able, a. ruil-baar, wissel-baar; —
ador, m.
wisselaar;
geld-wisselaar;
—amiento, m. wisseling, ruil, verandering; ^ante,. m. wisseling van kleuren; geld-wisselaar;—ar, v. tr. wisselen, iruilen; veranderen; cambiar la
comida, braken; cambiar de mano,
de kon van 't paard van rechts naar
links brengen en omgekeerd; cambiar el
seso, 't hoofd kwijt raken; intr. veranderen; —a via, f. wissel-spoor; --^azø,
m. fam. in: dar—, f oppen, bedriegen;
—o, m. verandering, ruil, wisseling;
wissel-kantoor; (wissel-)koers; en cambio, integendeel, daartegenover; dar
cambio, beantwoorden, terug-doen, reciproceeren; —sta, m. f. geld-wisselaar, -ster.
cambron, m. wege-doorn; —(on)al, m.
wege-doorn-aanplant; —(on)era, f. =
cambron.
camel/ar, v. tr. fam. 't hof maken aan;
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verleiden; —ia, f. kamelia; —o, m.
fam. hofmakerij; voor-de-gek-houderij^
koopje; —ote, m. kamelot.
camell/a, f. kameelin; etens -trog, zie
gamella; —ero, m. kameel-drijver;—o,
m. kameel; —^6n, m. tuin-bed; hoogere aarde tusschen twee voren; drinktrog.
camero, m. behanger
en stoffeerder
(vooral bedde-maker); bedde-verhuurder; a. v. e. groot bed, b.v. colchon
camero, bedde -matras.
camilla, f. rust-bed; draagbaar; droogmachine voor linnen-goed.
camin/ador, m. voet-ganger; —ante, a,
reizend, trekkend; m. reiziger; looper;
volgeling te voet; —ar, v. intr. loopen,
voort-gang maken; een baan afleggen
(planeten, enz.); —ata, f. fam. lange
wandeling; uit-stapje; —ero, m. wegopziener (zie ook caminantej; a. v. d.
weg(en); —o, m. weg; voort-gang;
torcer el camino, af-slaan; de camino,
onder-weg; perder el camino, verdwalen; camino caudal of real, groote
weg; camino carretero of carril of
de ruedas, rij-weg; camino de herradura, ruiterweg; camino de Santiago,
melk-weg ( = via låctea); hacer de un
camino dos mandados, twee vliegen in
één klap slaan; no llevar camino, geen
redelijke grond hebben; procurar el
camino, de weg banen; salir al camino, tegemoet g a a n ; jovenes camino de
vie jas, meis jes die al oude vrij sters
beginnen te worden.
camion, m. vracht-kar; Jage kar.
camis/a, f. hemd; fijne schil; vel (slang);
lang wit kerkkleed (zie alba); camisa
de vestir, overhemd; camisa romana
( = roquete) vuur-pijl; dejar sin camisa,
tot het hemd toe uit-kleeden; meterse
en camisa (of camison) de once varas,
zich met een andermans zaken bemoeien; —^eta, f. bloeze; —ola, f.
kamizool, klein hemd van zeer fijn
goed; —olin, m. halfhemdje, slabbetje;
—on, m. lang hemd, vrouwe-hemd;
—ote, m. malién-kolder.
camlta, f. krib, bedje.
camomila, f. = manzanilla, kamille.
camon, m. groot bed; valsch (houten)
gewelf, draagb. troon; camon de vidrios, beschot met glas; —cillo, m.
krukje, taboeret.
camorr/a, f. fam. ruzie, twist; —ista.
m. ruzie-zoeker.
camotej m. bataat.
camp/ai, a. veid; —amento, m. kamp,
kampeering; - a n a , f. klok, b e b s c h o o r steen-mantel (rook-vang); no haber
oido campana, onwetend zijn; a cam-

camuesa
pana herida, op 't luiden van de
bel; -anada, f. bel- of klok-gelui,
een keer bellen, trek aan de bel; .~
anal, m, = -anario, m. klokke -tor en;
-anear, v. intr, klokke-luiden, dikwijls
beUen of Iuiden; fig. bekend maken;
de beenen druk bewegen; -anela, f.
vlugge been-beweging v. e. danser(es);
-aneo, m. klokgelui; tam. =
contoneo, gemaakte manier v. loopen;
~a",ero, m. klokke-gieter, -luider; belYO gel
(Amerika}; -aneta, f. klokje;
.,-anil, m.= campanario; -aniIla, t.
bel, huisbel; belletje, klokje; waterbel (= burbuja); huig (=~ gallillo);
tener muchas campanillas, met eereteekenen of eere -baantjes overladen
zijn; -anillazo, m. ruk aan de bel;
-anillear, v. intr. herhaaldelijk bellen;
-anillero, m. belle -maker ot -luider ;
-ante, a. uitmuntend, triomfeerend t
-anudamente, adv. op hoogdravende
toon, zie 't volg.; -anudo, a. klok vormig; gezwollen; -ana, t. vlakte;
veld-tocht ; vlak (der zee b.v.); -ar,
v. intr. = acampar, kampeeren; gunstig uitkomen; campar por sus respetos, op z'n eigen wonen, onafhankelijk
doen;
puede campar en cualquier
partie, kan overal voor den dag ko men; -eada, f. uit -rukken (troepen);
-eador, m. groote slag -Ieveraar (de
"Oid"); -ear, Y. intr. (oud) triomfeeren, '
zege-vieren; prijken; buiten rondloopen (wilde dieren); in de wei gaan
(vee); -echano, a. ongekunsteld, gul;
-ecbe, m. campeche-hout; -eon, m.
kampioen;-ero, a. in 't vrije veld,
in de open Iucht; m. veld-wachter
a. a. -esino,of campestre a. van 't
veld; -icola, a. die buiten op't veld
leett of woont; -ina, f. zaailand ; -0,
m. veld; buiten. platte-land; terrein;
fig. onder-grond ; kamp; campo de
batalla, slag-veld; en campo raso, in 't
open veld; a' campo travieso, dwars
door 't veld; campo santo, kerk -hof;
dejar el campo abierto, 't terrein
vrij latent hacerse al campo, 't land
af -Ioopen om te stelen; hacer campo,
hand-gemeen zijn: duelleeren ; ruimbaan maken ; hombre de campo, buiten-man; hombre del campo, landbouwer;entraren campo, duelleeren;
quedaren el campo, sneuvelen; salir
at campo, naar de plaats gaan waar
men duelleert; dia de campo, vrije
dag; hacerse el campo, vluchten.
camues/a, f. ·kleine zure appel; - 0 , m.
camuesa-boomt a. onnoozel(e hals).
can, m. hond; can cervero, Cerberus.
canal, m. kanaal (in tig. zin f.); gracht;
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candela

soort pan; kam v. e. weef -getouw;
abrir en canal, in de lengte opensnijden (lichaam); canales, groeven in
een zuil (= estrtas); -ado, a. =
acanalado, met een groef in 't midden;
m. holte in den vorm v. e. kanaal; ador = acanalador, gereedschap om
groeven te maken; -eja, t. kleine
trog in een koren-molen; fam. pastoors -hoed; -izar, v. tr. kanalizeeren;
-6n, m. regen -water -pijp, dak -pijp.
canallja, f. gepeupel; m. ploert ;
esco, a. kanalje-achtig.
canana, f. patroon -gordel.
canape, m. kanapee.
canarij 0, m.
kanarie -vogel;
kanariekleur ; een vlugge dans; kleine barge;
m. -a, t. Kanarier, -rische, bewoner,
-woonster v. d. Kanarische eilanden;
icanario! i. te deksel!
canas, f. pl. grijze haren.
canast/a, f. mand; ~ero, m. mandemaker; -ilia, f. teenen draag-bak;
luier-mand; -illo, m. teenen mandje;
bundel water -stralenj - 0 , ot . canastro,
m. groote mand, ook
canasta;
-r6n, m. groote vierkante ben voor
't vervoer van waren.
canca/murria, t. = murria, zwaarte in
't hoofd; zwartgalligheid; -musa, f.
fam. list, streek.
cancan/a, f. afstraf -bank in een school;
groote zwarte spin m. korte pooten;
"'-0, m. fam. luis ( =
pioio).
cancel, m. scherm,schot (kerk); -a,
f. hek aan voordeur; -acion, f. of
canceladura, f.
uit -wisschiing, uitschrapping ; afdoening, honoreering;
-ar, v. tr. schrappen; vernietigen; af doen, honoreeren; -aria, f. of cancelena, f. pauselijke kanselarij,
cancer, m. kanker; kreeft; fig. zelf-zucht.
cancer/ado, a. kanker-achtig ; -arse, v.
r. kanker -achtig worden; -oso, a.

cancerado.
cancill/er = canceller, kanselier ; -eresco, v. d. kanselarij; -~ria, =-= cancellerta, kanselarij.
cane/ion, t. zang, lied; volver a la
misma canclon, op zijn onderwerp
terugkomen; ~ionero, m. lieder -verzamelaar, -verzameling, -boek; -ioneta,
f. liedje (=cancioncica, -cilla, -cita).
canch/a, f. geschroeide mais; - 0 , m.
fam. voet v. h. altaar.
candado, .m. hang -slot.
candar, v. tr. sluiten.
cande, a. azucar cande, kandij -suiker ;
-aI, a. zegt men van tarwe, die
zeer wit brood geeft; pan candeal,
wit tarwebrood.
candelja, f. kaars (meer vela); kastanje-

candencia
bloesem; over-helling v. d. naald v. e.
weeg-schaal; acabarse la candelilla,
('t) uitgaan v. d. kaars, einde v. e.
veiling; arrimar candela, f am. een
rammeling geven; —abro, m. kandelaber; —aria, f. Maria Lichtmis (2
Febr.); —eria, f. kaarse-fabriek; —
ero, rn. kaarse-handelaar, -maker; hooge olie-lamp (ståande), = velén; ijzer
waaraan men de touwen v. e. schip
vast-maakt; vischtoorts; f am. estar en
candelero, 'n groote meneer zijn; —
lilla, (of candelica
bougie, kleine
kaars; kat j-e (bloemen); le hacen los
ojos candelillas, hij ziet niet duidelijk
(iem. die een beetje dronken is);
—izo, f. f am. ijs-pegel.
canden/cia, f. gloeiend-heid; —te, a,
wit-gloeiend.
candi, a. = cande; —al =
candeal.
candid/ato, m. kandidaat; —atura, t.
kandidatuur, kandidatlen -lijst (voor de
Cortes); —ez. f. eenvoud, onervaren :
heid.
cåndido, a. kinderlijk eenvoudig, ongekunsteld; (iron.) onbeschaamd (Am.)
candiel, m. sherry -gobbler. [ingebeeld.
candil, m. tafel-lamp; piint v. e. hertsgewei (zie velén, veel-armige lamp);
f am. punt v. e. steek; arde en un
candil, is hachelijk, dringend; —ada,
f. olie-vlek v. e. lamp; —eja, f. peer
v. e. lamp; candilejas, voet-licht.
candiot/a, f. aarden vaatje voor wijn;
rn. kuipje; —era, 1. wijn-kelder; —ero,
rn. kuiper van kleine vaten.
candong/a, f am. bedriegelijke vleierij;
aardigheid, poets; trek-muil-ezel; —0,
a. listig, vleierig; —uear, v. tr. een
poets bakken, plagen; —uero, a. plagerig, die gaarne iemand een poets
bakt.
candor, m. hoogste witheid; oprechtheid;
—oso, a. oprecht.
cané, m. 'n kaart-spel.
caneca, f. kan, pint-maat (v. verglaasd
aardewerk).
canecillo, m. stut onder een lijst (aan
een muur); korbeel ot kraag-steen.
canel/a, f. kaneel; la flor de la canela,
beeld-mooi, heel fijn; —o, m. canelo;
a. kaneel-kleurig; —ero, m. kaneelboom; —on, m. versuikerde kaneel;
ijs-kegel, = caråmbano, iam. uiteinde
v. e. geesel.
canesu, m. vrouwe-lijfje; bovendeel v. e.
canforero, m. kamfer-boom.
[hemd.
cangall/a, f. Am. =
canalla, of P.
zot, lafaard; verkooper van voorwerpen tegen lage prijs.
cangilén, m. pot, kan met een tuit;
schep-emmer bij 'n noria.
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cantable
cangr/eja, f. gaffel- of giek-zeil; —ejo,
m. krab.
[kanibalisme.
canfbal, m. menschen-eter; —ismo, m.
canica, f. canica (soort wilde kaneel
canicie, f. grijze haren.
[van Cuba).
canicul/a, ±. (de) Hond (sterre-beeld);
(canicul)ares, m. honds-dagen.
canijo, a. fam. zwak; ziekelijk.
canill/a, f. scheen-been; kraantje; weversspoel; fig. veel-prater; irse como
una canilla, buik-loop hebben; —era,
f. scheen- of been-plaat; —ero, m.
gat vooneen kraafntje; wevers-opwirider.
canin/a, f. honde-drek; —amente, adv.
met woede; —ero, m. inzamelaar van
honde-drek voor looiers; —ez, 1. verslindende honger; —0, a. v. e. hond;
hambre canina, honger als een wolf;
dientes caninos, hoektanden.
caniqui, m. Indisch moeseline ( = cainequin.
[wisselen.
canje, m. uitwisseling; —ar, v. tr. uitcano, a. met grijs haar; grijs ('t haar).
cano/a, ±. Kano; —ero, m. kano-best uurder.
canon, m. kanon; regel; lijst van heiligverklaarden; katålogus; deel v. d. mis;
soort letter (drukkerij); canones, kanonniek recht.
canon/esa, f. stifts-dame; —ical, a. kanoniek; fam. vida canonical, lui leventje; —icato, = canonjia, kanonikaat,
dom-heer-schap.
canonico, a. kanoniek.
canon/igo, m. dom-heer; vida de can6nigo, lui en lekker leventje; canonigos,
soort smakelijke salade.
canon/izable, a. kanonizeerbaar; —izacion, f. heilig-verklaring; —izar, v. tr.
heilig-verklaren; —jia, = canonicato;
—jible, a. geregeld bij kanon, kanunniks-; —ista, m. professor in kanoniek recht.
canoro, a. welluidend (zang); canoras
aves, zang-vogels.
canoso, a. grijsharig.
cansa/do, a. vervelend; vermoeid; moe(de), „beu"; —ncio, m. vermoeienis;
verveling; —r, v. tr. vermoeien, vervelen; r. zich vermoeien, genoeg krijgen van iets.
cansera, f. fam. beuheid; 't genoeg van
iets hebben.
cant/able, a. zing-baar; —ada, f. cantate; —aleta, f. (oud) verv/ard geluid
v. stemmen en valsche instrumenten;
scherts, beleedigende aardigheid; dar
cantaleta, uit-lachen, bespotten; —aletear, v. tr. en intr. in 't oneindige*herhalen, zeuren; —ante, m. f. zånger,
zangerés; a, zingend (stem a. a.);
llevar la voz cantante, 't hoogste

cåntara
woord voeren; —ar, m. lied; los
Cantares, 't Hoog-lied; cantares de
gesta, ^chansons de geste"; tr. (be,)zingen; kraaien (haan); piepen (wiel
a. a.) uit-bazuinen
(geheim); troef
aankondigen; cantar de piano, volledige bekentenis doen; este es otro
cantar, dat 's een ander liedje; cantar
la palinodia, fig. zoete broodjes bakken.
cåntara, f. wijn-maat (-(- 16 L.); en
=
cåntaro, m. krink, aarden kan;
modder-bak in 't ruim (schip).
cant/arera, f. plank voor kruiken a. a.;
—årida, f. Spaansche vlieg; —arin,
a. voort-durend zingend; —arina, f.
straat-zangeres.
cantaro, m. kruik, aarden kan; stembus; estar en cantaro, kandidaat zijn;
a cåntaros, dat het giet (regenen);
overvloedig.
cant/ata, f. kantate; —atriz, f. zangeres; —azo, m. groote kei; steen worp of -slag; —era, f. steen-groeve;
fig. gave; fam. levantar of mover
una cantera, diskussies uit-lokken; —
eria, f. steen-houwers-kunst; werk uit
steen; hoeveelheid gehouwen steen;
ook = cantera; —erito, m. broodkorstje; —ero, m. werker in de steengroeven; steen -houwer; korst; hoek;
steen-tang (om te tillen); —icio, m.
fam. voortdurend vervelend gezang.
cåntico, m. lof-zang, gezang.
cagt/idad, f. hoeveelheid; kwantiteit; —
iga, f. (oud) lied, zie cåntico; —il, m.
steile rots; — ilena =cantinela, f. liedje; vervelende herhaling; refrein; —illana, zie diablo; —implora, f. soort
hidraulische machine; trechter met
gaatjes erin; siton om over te gieten;
pot of bak om vloeistoffen te koelen;
Am. soort blikken veld-flesch; —ina,
f.
kelder;
drinkwater-bewaarplaats;
kantine; cantinas, flesschen -koff ert jes;
—inero, a. m. f. kantine -houder of
-ster; bottelier; —ina, f. fam. liedje;
—ito, m. in; jugar a los cantitos, met
steentjes spelen; —izal, m. steen-achtig terrein; —o, m. lied, (ge)zang;
kei, spel met steenen wie 't verst
gooit; kant, uit-einde; rug v. e. m e s ;
canto llano, Gregoriaansche kerk-zang;
canto de organo of canto figurado,
kontra-punt,
koraal-zang; canto de
piano, volledige bekentenis; de canto,
aan de kant; al canto, beschikbaar;
con cantos dorados, ni. vergulde randjes, verguld op snee; cantos negros,
rouwranden.
cantén, m. kanton; hoek; —(on)ada, f.
hoek van 't tooneel; dar cantonada, uitlachen, stilletjes weg-gaan; —(on)ar,
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canon
v. tr. inkwartieren, kantonneeren,
=
acantonar,; —(on)eo, m. fam. = contoneo; —(on)era, f. metalen hoek-beslag; slet; —onero, a. straat-slijpend.
cant/or, -a, m. f. zanger, voor-zanger;
—oral, m. koor-boek; —orral, m. =
cantizal; —oso, a. steen-achtig; —ueso,
m. lavender; —uria, f. vokale muziek;
zang-oefening; wijs van een lied; —urrear, v. tr. neurién; —usar, v. tr.
paaien ( = encantusar); y catalo catusado, en klaar is Kees.
cånula, f. buisje.
canut/ero, m. naalde-doosje; —illo, m.
rietje, dun buisje; zilver- ot gouddraad om te borduren; pl. namaakgitten; —o, m. = canuto.
cana, f. riet; scheenbeen; ellepijp; glaasje; halm; mijn-gang; schacht v. e. zuil;
karakterloos m a n ; cana del timen,
roer-stang; de Indias, rotting; de vaca,
merg-pijp; de pescar, hengel-stok; dulce
of de azucar, suiker-riet; canas, steekspel met stokken; fam. toro y canas,
hevige diskussies; —da, 1. kloof; pad
voor wei-wisselende
merino-kudden;
maat v. wijn; beender -merg,. = tuétano; —fistula, f. Amer. kassia; —heja, f.
dolle kervel, = caiiaherla en canajelga; —1, m. of canar, m. visch-weer,
en = canaveral; —macero, m. zeildoek-maker,
-fabrikant;
—mar, m.
hennep-veld; —mazo, m. zeil-doek,
kanvas; —mefio, a. van hennep; —
miza, f. = agramiza, f. hennep-stengel; '—mo, m. hennep; —reja, f. =
canaheja; —mon, m. hennep-zaad, vogel-zaad; —vera, f. wild riet; —veral,
m. riet-oever; —zo, m. slag m. e.
rotting; fam. dar canazo, fig. bedroeven door slechte tijding.
caiier/ia, f. water-pijp; stel pijpen; waterleiding; —la, = canaheja; —o, m.
hengelaar (ook = fontanero, fonteinopzichter).
cafii/llera, f. = canillera; —za, f. grof
linnen; —zal, of canizar, m. = canaveral; —zo, m. rieten hor.
cano, m. buis, pijp ( = albanal, goot),
tuit v. e. fontein; orgel-pijp; nauwe
door-vaart.
canon, m. kanon; loop (geweer ofpistool); buis, pijp; penne-schacht; diepe kloof, waann rivier-bedding (Am);
cafién rayado, getrokken loop; —azo,
m. kanon-schot; —ear, v. tr. = acanonear, met kanonnen beschieten; —
eo, m. kanon-vuur; —era, f. Am.
kanonneerboot; schiet-gat; —eria, f.
pijp-werk v. e. orgel; —ero, m. kanonnier; a. met een of meer kanonnen (klein oorlogschip).

canutazo
canut/azo, m. f am. aanklacht, stille verklikkerij; —eria, f. =
caiioneria,
ook orgel-spel; —illo, m. buisje; glaskralen; gewonden goud- of zilverdraad; —o, m. geleding (van riet);
buis, pijp; fig. aanklager, verklikker; cariuto de jeringa, kanule v. e. spuit.
caoba, f. mahonie(-hout); —na, f. . =
caoba.
caolin, m. pijp-aarde.
caos, m. chaos.
caotico, a. chaotisch.
capa, f. mantel; laag; vel (paard);
om-hulsel; fig. schijn-gelijkenis; consistoriai of magna, bisschops-mantel;
pluvial, koor -mantel; capa rota, f am.
geheime afgezondene; capa y sombrero, „kap-laken", =•- prima je; a la
capa, op de uitkijk; buena capa, goed
uiterlijk; de capa y gorra, ongekleed;
capa de rey, roode pruim; andar of
ir de capa caida, zijn rortuin verliezen, afgetakeld zijn; de socapa, in 't
verborgene; gente de capa parda,
land-volk; tirar de la capa, ongemerkt
een wenk geven.
capå, m. Am. Cuba, boom met goed
hout voor scheepsbouw.
capac/ete, of —eto, m. storm-heim; —
idad, f. inhoud; bekwaamheid.
capach/a, f. mand v. esparto-gras;—
ero, m. drager van een ot meer
biezen manden; —o, m. biezen mand.
capa/dor, m. lubber; —dura, f. lubbing;
—r, v. tr. kastreeren, lubben; fig. verminderen; —razon, m. soort paarde-dek;
karkas; huls, om-slag; —rra, f. struik
waaraan de kappert jes groeien; geld
a. a. als borg voor de geldigheid v.
e. koop; —rrosa, t. groene vitriool;
—taz, m. opziener, werk-baas; opperknecht; —2, a. bekwaam; inhoudend;
ruim; —zo, m. slag m. e. capa.
capcioso, a. bedriegelijk.
capea/dor, m. man die de stier ophitst
door
m. e.
roode
lap
(capa) te
zwaaien; manteldief; —r, v. tr. stier
met mantel ophitsen; mantels a. a.
stelen; teeken m. e. mantel maken om
te roepen; vaart veel rninderen (schip).
capel/ina, t. soort vrouwe-kap; —o, m.
kardinaals-muts; Am. stolp; doktershoed; kap.
capell/ada, f. lap aan de wreef; —an,
m. kapelaan; —ania, f. kapelaanschap;
—ar, m. (oud) soort Moorsche mantel;
—ina, f. hoofd-verband; boere-kraagkap in vroeger tijd.
cape/o, m. ophitsing v. e. stier m. e.
roode lap; —ro, m. priester die koormantel draagt en otficieerende priester
helpt; —roles, m. pl. verschansing; —
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capitulo

ruza, f. gepunte muts, k a p ; dar en
caperuza, benadeelen, verijdelen.
capi/chola, f. zijden sjaal, doekje; —gorrista of capigorron, vagebond, lui-lak;
—lar, a. kapillair.
capill/a, t. kapel; kap; koor; eerste blad
dat van de pers komt; vliesje; capilla
ardiente, lijk-dienst in huis; en capilla, in doodsgevaar; —eja, f. kleine
kapel; —ejo, m. streng zijde; —er, of
capillero, m. bewaker v. e. kapel; —o,
m. kinder-muts; konijne-net; bloemknop ( = capullo); doop-geld; kalotje;
stuk leder binnen tegen d e top v. e.
schoen; kokon v. d. zijdeworm (ook
capullo); capillo de hierro =
capacete; seda de todo capillo, zijde-onrein-heden; —udo, a. m. e. kap als
een monnik.
capirot/azo, m. knip m. d. vingers,
=
papirotazo; —e, m. kap (zie caperuza); soort vier-kante kap; hooge muts
der boete-doeners; k a m der roofvogels
(ook capillo); knip op de neus (—
papirote); capirote de colmena, terrien
op bije-kort; tonto de capirote, aartszot; —ear, v. tr. knipjes geven, met (de
vingers klappen; —era, f. kinder-muts;
—ero, a. m. muts of kap op.
capi/sayo, m. f am. soort kort over-kleed;
bisschops-mantel; —scoi, -m. voor-zanger; — scolia, f. voor-zangers-ambt.
capit/acion, f. hoofd-geld; —al, a. voornaamste; hoofd-; letra capital, hoofdletter; pena capital, doods-straf; m.
kapitaal; f. hoofd-stad; —alidad, f.
hoofd-eigenschap; —alista, m. kapitalist; —alizacion, f. kapitalizeering; —
alizar, v. tr. kapitalizeeren; —almente,,
adv. ernstig; doodelijk; —an, m. kapitein; hoofd-man; capitån de bandera,
vlag-officier; capitån de maestranza,
kommandant v. e. tuig-huis; capitån de
mar y guerra, kapitein ter zee; capitån general, leger-kommandant; capitån de puerto, havenmeester; —ana, f.
admiraal-schip; kapiteinsche; —anear,
v. tr. aan-voeren; —ania, opper-hevel,
kapitein-schap, kompagnie; havengeld e n ; —el, m. kapiteel; —olio, m.
kapitool.
capit/ulacion, f. kapitulatie; capitulaciones, huwelijksche voorwaarden; —ulado, a. saamgevat; in een hoofdje bijeen (bloemen); —ulante, m. die kapituleert; stem-gerechtigde in een k a pittel (zie ook capitular); —ular, a.
tot een kapittel behoorend; m. lid v.
e. kapittel; intr. kapituleeren; de „capitula" van de Horae zingen. k
capitulo, m. hoofd-stuk; kapittel; dar
un capitulo, berispen; ganar of perder

capoca
capitulo, slagen of niet slagen; capitulos matrinwmiales =
capitulaciocapoca, f. kapok.
[nes.
capol/ado, m. ( = picadillo), gehakt;
—ar, v. tr. in stukjes hakken.
capon, m. kapoen; gesnedene; tik met
de knokkel v. d. middelvinger tegen 't
hoofd; dikke kabel (aan boord), zie
gazpacho; capon de leche, vette kapoen; —a, f. schouder-bedekking zonder franje; —ar, v. tr. (wijn-ranken)
opbinden; —era, f. soldaten-logies onder in een droge gracht; gang in een
gracht; kooi waarin kapoenen vet-gemest worden; pot voor kapoen in
ragout; tam. huis waar men als vriend
behandeld wordt; en la caponera, in
de gevangenis;
kommunikatie-galerij
tusschen de werken v. e. vesting.
caporal, m. baas, hoofd -knecht.
capot/a, f. kapotje (dames-hoed); kap
v. e. rij-tuig; volders-distel; —e, m.
mantel; (het) halen van alle trekken
(piket); f am. kwaad gezicht; (id.)
wolk om een berg-top; dar capote, al
de trekken halen; a mi capote, naar
mijn meening; —ear, v. tr. = capear;
en fam. moeilijkheden ontloopen, „aan
een lijntje houden"; —ero, m. mantelmaker; —on, m. lange kiel van grove
stof, van de boeren; —udo, a. fam.
landerig.
Capricornio, m. Steen-bok (teeken v. d.
Dieren-riem); fam. „hoorn-drager".
caprich/o> m. gril; klein geniaal werk;
heftig verlangen; —oso, a. grillig; vernuftig; —udo, a. koppig, stijfhoofdig.
cåpsica, f. capsica, soort peper.
cåpsula, f. kapsule, zaad-huls v. sommige
planten; slag-hoedje; patroon (dit laatste meer cartucho).
capsular, a. huls-.
capt acion, f. kaptatie, bereiking langs
slinksche wegen; —ar, v. tr. langs
slinksche wegen krijgen, over-halen;
—atorio, a. door slinksche manieren
verkregen; —ura, f. gevangen-neming;
—urar, v. tr. opbrengen (schip), (oud)
in hechtenis steilen.
capuch/a, f. monniks- of mantel-kap;
samentrekkings-teeken ( ^ ) ; —ina, f.
O. I. kers; nacht-lamp; Capucijnernon; f. pl. hengsels v. blinden; kromhout; —ino, m. Kapucijner-monnik;
schijn-heilige; a. van
Kapucijners;
schijn-heilig; —o, m. kap.
capulin, m. Amerikaansche kers.
capullo, m. kokon v. d. zijde-worm; knop;
seda de capullo, grove zijde.
capuz, m. lang rouw-kleed; —ar, v. tr.
zie chapuzar.
caquexia, f. slecht-bloedig.heid.
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carado
cara, f. gezicht, gelaat, (voor-)kant; goe-^
de kant eener stof ( = haz); cara a
cara, vlak tegen-over elkaar; de cara,
tegen-over; cara apedreada, pok-dalig
gezicht; fam. de acelga, bleek-neus;
de pascua, strålend gezicht; de pocos
amigos, iem. m. e. ongunstig gezicht;
de baqueta, brutaal gezicrit; a cara
descubierta, in 't bij-zijn van iedereen; enganar cara a cara, brutaal
bedriegen; por su buena (of bellal
cara, belangeloos, zonder recht; fig.
dar con las puertas en la cara, de
deur voor de neus sluiten; dar en
cara, verwijten; hombre de dos caras,
iemand met streken; fam.' la cara se
lo dice of en la cara se le conoce,
men ziet het hem (haar) a a n ; hacer
cara, trotseeren; huir la cara de, vermijderi; lavar la cara, „de ooren wasschen"; no tener cara para, geen
moed hebben om; no volver la cara
atrås, niet terug-deinzen; sacar la cara
por alguno, het voor iemand opnemen;
le salen los coloTéts a la cara, zij (hij)
bloost; cara o cruz, kruis of munt
(cara, voorkant v. e. munt, cruz, achterkant).
carab/ela, f. karveel (o-^derwetsch klein
zeeschip); —ina, i: karabijn; carabina
de San Ambrosio, fig. fam. nutteloos
wapen, waardelooze schijn; —inazo,
m. schot m. e. karabijn; —inero, m.
karabinier, lichte kavallerist; douaneoppasser.
cårabo, m. loop -kever; kreeft; soort vogel; 'n Moorsch schip.
Caracas, hoofdstad v. Venezuela.
caracia, f. — carancia, = balsåmina.
caracol, m. huisjesslak; wentel-trap; vulg.
naam voor Amerikaansche boon; halve
wending v. e. paard; hacer caracoles,
hier en daar zwerven; —a, f. hoorn
om op te blazen; —ear, v. intr. halve
wendingen maken (paard); —eo, m.
het aldoor halve wendingen maken;
—ero, m. slakken-inzamelaar; —illo,
m. slakje; zeer gezochte koffie-soort;
witte boon; pl. schelp-vormige versieringen.
caråcter, m. (pl. caracteres) karakter;
hand (van schrijven); titel.
caracter/istico, a. eigenaardig; m. tooneel-speler m. grappige oude-mannerol; —izado, a. uknemend; —izar, v. tr.
karakterizeeren, de aard aangeven; tot
een waardigheid verheffen.
carach/a, f. Am. schurft ( = sarna);
—oso, a. Am. schurftig; meer sarnoso.
carado, a. bien carado of mal carado
met
aangenaam
of
onaangenaam
gezicht.

carajo
carajo, nu. plat woord voor rnannelijk lid,
vooral als uitroep v. verbazing a. a.
caramanchon, m. =
camaranchén, m.
vliering.
jcaramb/a! te blik-slager!; —anado =
helado, bevroren.
caråmbano« m. ijs-kegel, = caneldn.
caramb/ola, f. karambole; —olaje, m.
(het) karamboleeren; —olear, v. intr.
karamboleeren; —olo, m. karambolboom.
caramelo, m. karamel; estar en punto de
caramelo, kregelig zijn; —ero, m. boom
van de caramela-vrucht
[aandrang.
caramente, adv. kostbaar; streng; met
caramill/eras, f. pl. pot-haak in de schoorsteen; —o, m. schalmei; wan-ordelijke
hoop; leugen, praatje; glas-kruid; tam.
se armo un caramillo, er ontstond
een rumoer; —oso, a. f am. gau w boos
of beleedigd.
carancia, f. balsamien ( = caracia).
carant amaula, f. afschuwelijk masker;
f am. leelijk gezicht; —ona, f. leelijk
masker; „lievertje"; hacer carantonas,
liefkoozen; —onero, m. vleier.
carapacho, m. schild (v. e. schildpad).
caraqueno, a. m. (iem.) van Caracas
(Venezuela).
caråtula, f. masker (ook tegen bijenstekén^ = careta; tooneel-speel-kunst;
Am. tilelblad, = portada.
caratulero, m. masker-maker.
carava, f. bijeen-komst van landvolk, om
samen pret te maken.
caravan/a, f. karavaan; correr las caravanas, fam. niets nalaten om een
doel te bereiken; —era, f. herberg
voor karavanen; —ista, m. schip dat
op de Levant vaart.
caray, m. = carey, schild-pad.
caraza, f. breed gezicht, zie cara.
cårbaso, m. fijn vias, voor zeilen.
carbon, m. (houts-)kool; carbon de piedra of —mineral, steen-kool; carbén
estinto, cokes.
carbon ada, f. karbonade; soort „beignet"; —ado, a. koolhoudend;—cillo, m.
(-= carbén), houtskool-stift; —ar, v. tr.
verkqlen; —atar, v. tr. tot kool reduceeren; —ato, m. karbonaat; —ear,
v. tr. houtskool m a k e n ; —eo, m. het
houtskool m a k e n ; —era, f. kole-branden); ho'Uts -kool -berg -plaats: —éria, f.
houts-kool-magazijn; —ero, m. kolebrander, houts -kool -handelaar; kolen drager.
carbonico, a. kool-.
carbon/izacion, f. verkoling, karbonizatie;
—izar, v. tr. verkolen; —o, m. (gel.)
zuivere kool; —oso, a. kool-houdend.
carbunc/Io, of carbunco, of carbunculo,
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carderia

karbonkel; —al, —oso, a. karbonkelachtig.
carbur/acion, f. (gel.) karburatie; —ado,
a. =
carbonado.
[lach.
carcaj, m. pijl-koker; —ada, f. schatercarcam al, m. „ouwe sok"; knol (paard);
—ån, m. groot, log en slecht schip;
Am. lammeling.
cårcamo, m. = cårcavo.
carcanal, m. = calcanal, enz.; —o, m.
carcanal.
cårcav/a, f. gracht ter verdediging; —o,
m. gat, waarin het scheprad v. d.
watermolen draait, ook cårcamo.
carcavina, = cårcava.
carcav/6n, m. vergr. v. cårcavo; —uezo,
m. diepe kuil.
cårcel, f. gevangenis; klamp om stukken aan-een te houden; letter-kast;
fam. twee ladingen brand -hout.
carcel/aje, m. recht aan de gevangenbewaarder betaald; —eria, f. héchtenis; cautie om gevangenis te ontgaan;
—ero, m. gevangen-bewaarder; fiador
carcelero, borg voor een gevangene.
carcer/aje, m. = carcelaje; —ar, v. tr.
= encarcerar, in de gevangenis zetten.
cårcola, f. trapper, trede (v. draaier of
wever).
carcom/a, f. paal-worm; verdriet; fig.
verkwister; —er, v. tr. weg-knagen; r.
vermolmen; kwijnen.
carcunda, m. scheldnaam voor de konservatieven.
card/a, f. wol-kaarde; berisping; gente
de la carda, slenteraars; aderfa, f.
wol-kaarderij; —ador, -a, m. f. wolkaarder; —adura, f. kaarding; —amomo, m. kardamom; —ar, v. tr. (wol)
kaarden.
carden/al, m. kardinaal; Virginds^che nachtegaal; striem; domheer v. Santiago
(Galicié); —alato, m. kardinaal-schap;
—alazgo, = cardenalato; —alicio, a.
kardinaals-; —alista, a. wat tot een
kardinaal behobrt; —alizar, v. tr. tot
kardinaal
verheffen;
rood
maken;
—cha, f. wever-distel; —chal, m. weverdistel-veld; —illo, m.
koper-groen;
groen.
cardeno, a. paarsch; lood-kleurig.
card/erla, f. wol-kaarderij; —ero, m.
wol-kaarder, kaarde-maker; —iaca, f.
moeder-kruid; —iaco, a. van of voor
't bart; —ialgia, f. kardialgie, hevige
pijn aan de maag-streek ;—illo, m.
distel; —izal, m. distel-veld; —inal, a.
voornaamste; numero cardinal, hoofdgetal; —o, m. distel; —6n, m. k a a r d e ;
—ucha, f. ijzeren kaarde; —uzador, m.
wol-kaarder of kammer; —uzal, m.
= cardizal; —uzar, v. tr. == cardar.

carear
care/ar, v. tr. konfronteeren; vergelijken;
vee ergens heen leiden; r. elkaar
ontmoeten; —cer, v. tr. missen; —na,
f. kiel; kalefatering; dar carena, berispen; —riar, v. tr. kalefateren; —neia,
f. gemis, gebrek; behoeftigheid; —nero, m. dok; —o, m. konfrontatie;
—stia, f. duurte; —ta, f. masker; —to,
a. caballo careto, bles (paard).
carey, m. = caray, schild-pad.
carg/a, f. lading; amt; toelage; fig. leed;
f am. verwijt; fig. a carga cerrada,
zonder na-denken; a cargas, bij de
vleet; fam.; por qué carga de agua?
op welken grand?;; a la carga, aan 't
laden; dar con la carga en tierra, bezwijken; echar la carga a otro, een
ander de schuld geven; echar la carga
de si, een plicht van zich af schuiven;
de
ciento en carga, van geringe
waarde; —adero, m. laad- of losplaats; —adilla, f. fam. toe-name v. e.
schuld; —ado, ni. Spaansche dans-pas;
cargado
de espaldas, met
hooge
schouders, met 'n hooge r u g ; —ador,
m.
last-drager;
scheeps-bevrachter;
aanvaller; —aimento, m. lading; —ante,
a. bezwarend, ladend; m. laad-schuit;
—ar, v. tr. laden; debiteeren; belasten,
bevrachten; beschuldigen; belasting opleggen; troeven; aan vallen; ver veien,
ergeren; overvloedig opschuren, bijeen
doen;
cargar dados, dobbelsteenen vervalschen; intr. zich in
grooten getale ergens vereenigen of
komen; leunen; el peligro carga, 't
gevaar dringt (Don Quijote); r. naar
één kant laten over-hellen; boos worden; cargarse de, veel krijgen van;
—de anos, zeer oiid worden; ook:
zich beladen met; van 't weer: betrekken; —areme, m. kwitantie; —az6n,
m. vracht; lading; zwaarte in 't hoofd,
drukking op de m a a g ; groep zeer
dikke wolken; —o, m. betrekking,
waardigheid;
last; ontvangst
(geld
enz.); lading; opdracht, verplichting;
debet-zijde; cargo de conciencia, gewetens-zaak; ser en cargo, schuld nebben; hacerse cargo de, begrijpen of
in aanmerking nemen, beseffen.
cari/acedo, a. fam. m. e. zuur gezicht;
—acontecido, a. fam. bezorgd kijkend; —ado, a. gekariéerd; —aguilefio, a.
m. e. lang
gezicht,
m. e.
arends-neus; —alegre, m. e. vroolijk
gezicht; —ancho, a. tam. m e . breed
gezicht; —arse, v. r. kariéeren; —åtides, f pl., kariatiden; —be, m. kannibaal, wilde; —catura, f. karikatuur;
—caturar, v. tr. belachelijk voor-steilen; —caturista, m. f. karikatuur -schil-
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carnada
(res) of -teekenar(es); —cia, f. liefkoozing; duur artikel; —cioso, = carinoso, hartelijk, teeder; —dad, f. weldadigheid; aalmoes; broeder-schap tot
weldadigheid; testijn bij begrafenis;
—delantero, fam. a. brutaal; —doliente,
a. fam. m. e. droevig gezicht; —»entismo,
m. aangename fijne ironie.
[eter.
caries, m. „wolf" (in de tanden); beencari/fruncido, a. fam. m. g e r i m p e l d g e laat; —gordo, a. fam. pafferig; —lampino, a. baardeloos; —largo, a. fam.
m. e. lang gezicht; —lucio, a. fam. m.
frissche huids-kleur; —Ha, f. bladzijde, „kantje"; —lleno, a. fam. m.
e. vol, grof gezicht; —ncho, m. soort
Am. ragout; —negro, a. met bruin
gelaat; —no, m. Meide; —iioso, a.
hartelijk, teeder; —parejo, a. fam. m.
onverschillig gezicht; —raido, a. fam.
m. e. brutaal gezicht; —redondo, a.
fam. m. e. rond gelaat; —sma, m.
gave des hemels; —tativo, a. menschlievend, barmhartig; —z, m. aanzien
(v. d. lucht, v. e. zaak).
carl/anca, f. honde-halsband m. punten;
tener carlancas, leep zijn; —ancén, m.
leepe vent; —ear, v. intr. hijgen, zie
jadear; —in, m. zilveirmunt (tijd v.
Karel V); —ino, m. kleine mops-hond;
—ista, m. Carlist.
carmelita, m. f. Carmeliter monnik of non.
carmen, m. buiten-verblijf; orde der
Carmeliters; 'n vrouwe-naam.
carme/nador, m. = cardador, wol-kaarder; —nar, v. tr. • = cardar, vulg. b e rooven; —si, = quermes, m. scharlaken-korrels; m. karmozijn (insekt en
verfstof).
carm/in, m. karmijn; —inativo, a. windverdrijvend.
carmlneo, a. karmijn -kleurig.
carn/ada, f. a a s ; —aje, m. voor-raad
pekel-vleesch; —al, a. vleeschelijk; zinnelijk; sobrino carnal, volle n e e f ; — a lidad, f. zinnelijkheid; —aval, m. ==
carnestolendas; —aza, f. vleesch-kant
v. e. vel; fam. over-vloed vleesch; pl.
vleezig deel; echar de carnaza, als
kanonne-vleesch geven; —e, f. vleeschj
carne momia, van botten ontdaan
vleesch; adelijk vleesch; carne fiambre,
koud vleesch; carne nueva, eerste
vleesch n a de våsten verkocht; carne
de membrillo, in-gemaakte kweeén;
carne de pelo, vleesch van staand
wild; carne de pluma, gevogelte; carne
tinta, gekleurd vleesch; ser ima y
carne, onder éen deken slåpen ('t eens
zijn); echar of tomar carnes, dik worden; perder las carnes, mager worden;
no es carne ni pescado, 't is een

cara
idioot ; fam. carne sin hueso, lekker
baantje; se me pone la carne de gallina, ik krijg kippevel;en carnes,
naakt; -ecilla, f. uit -wasje; -erada,
f. kudde schapen ; -,ero, m. schaap;
schape-vleesch; knekel-huis; gemeenschappelijk graf; farmlie-graf ; vleeschbewaar-plaats; carnero manso, bel-hamel; carnero de simiente, ram; carnero
verde, schape -vleesch als "hache"; no
hay tales carneros, zoo iets is er niet;
-eruno, a. schape(n) -; -estolendas, f.
pl. karnaval; fig. dolle pret; -iceria,
f. slachterij; bloed-bad; -icero,-a,
m. f. slager, -svrouw; a. bloeddorstig;
-ivoro, a. vleesch -etend; -iza, f. fam.
vleesch-afval; -osidad, f. wild vleesch;
vleezigheid; -oso, a. vleezig; -udo,
a, =carnoso, en: m. veel vruchtvleesch; -uza, f. vleesch in overmaat.
caro, a. duur ; lief; caro bocado, duurgekocht genoegen; caso caro, moeilijk
geval (dokters-term); adv.duur; -ca,
f. lief -doenerij; -momia, f. mummie;
-na, f. bovenste v. e. ezels -zadel ; deel
van 't rijdier waarop 't zadel; ---,nadia,
f. mortier; -noso, a. af -gejakkerd (m.
wonden en kale plekken, vracht-dier);
-quero, m. flikflooier.
carotida, f. hoofd-slag-ader.
carp/a, f. karper ; -'edal, m. aanplant v.
witte beuken; -anta, t. fame fe1le
honger, geeuw-honger; -,era,I. karpervijver; -eta, f. grove stof om in te
pakken; tafel-kleed; portefeuille; dekkleedje; vloei-blad, onder-Iegger (om
te schrijven); etiket 'v, e. bundel stukken; lederen huls; carpetazo, m. in:
dar carpetazo, ter-zijde leggen (verzoek); -intear, v. tr. intr. timmereru
-int,eria, f. timmermans-winkel; timmer-yak; timmer-werk; -intero, m.
timmer-man; carpintero de blanco,
schrijn -werker; carpintero de prieto,
wagen -maker ; carpintero de ribera,
scheeps -timmer-mant -ir, v. intr. krakeelen; r. ruzie-maken, vechten; - 0 ,
m. hand -wortel.
carquesa, f. glas -oven (om te temperen
en af te koelen).
carra/ca, f. kraak (vaar-tuig); ratel; la
Carraca, manine-werf te Cadiz; -con,
m. vergr., zie carraca; -I, m. tonnetje om wijn te vervoeren op karretjes; -lero, m. kuiper ; -sca, f. of
carrasco, m.
coscoja, f. groene
eik; -scal, m. aanplant v. groene
eiken ; i-spa! te dexsel l
ic'ara,mba;!
-spada, f. drank van wijn, water, honing en speccrijen; -sp1earse, V. r. de
keel schrapen; -sp,era, f. heeschheid;
'-squeno, a. de eigenschappen van
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carricoche

de greene .eik hebbend; ruw, hard.
carre]o, m. (Pereda) gangetje in een
huis.
carrer/a, f. baan; loop; Ioop-baan, rit;
studie(-tijd); ren-perk, ren-baan, straten waardoor stoet; laan, fig. rij, reeks;
levens-loop ; vlucht van 't genie; oplaaiing der hartstochten ; carrera de gamos, jacht op dam -herten; carrera de
Indias, oud handel op Z. -A. ; carrera
tirada, 1gestr,ekte galop; estar en carrera,
een loop -baan volgen; no poder hacer
carrera,niets gedaan krijgen; de carrera,. in haast, ook "gestudeerd" (jongmensch); a carrera abierta, in volle
vaart; -ilIa, f. beweging v. e. dans;
(muz.) daling of stijging v. e. oktaaf;
Ioopje, eindje loopen; de carrerilla,
in-der-haast, zonder overleg, te hooi
en te gras; -,-0, m. = carretero,
carret/a, f. kar . (twee wielen en latwerk
op zij); osse-kar ; kar m. planken op
zij; -ada, f. kane -vracht ; a carretad as, in overvloed; -aje, m. vervoer per kar ot wagen; -e, m. klos,
ook am de lijn op te winden; dar
carrete, vieren; -ear, V. tr. per kar
vervoeren, een kar mennen; r. ongelijk trekken (essen); -el, m. prav.
klos der visschers: (zeet.) rol V. d.
,,log-lijn"; -ela, f. licht rij -tuig (vier
wielen, op veeren, beweegb. kap);
--iera, f. straat-weg; -eria, f. wagenmakerij; verzameling karren en wagens; karre -voerders -bedrijf; -ero, m.
karre-voerder ; wagen-maker: zie ook
carretera; a. voor wagens of karren;
-ilIa, f. karretje; loop -wagentje (kind);
krui-wagen; voet-zoeker (vuur-werk);
sleur; de carretilla, door sleur, op. z'n
duimpje (iets kennen); -on, m. marktkar ; hand-wagen; kinder-wagen bij
wijze V. stoeltje; vracht-kar; krui-wagen V. e. schare -slijper; -oncilIo, m.
slee in de bergen; -onero, m. vervoerder per krui -wagen.
carrijcoche, (oud) m. gedekte kar; "raInmelkast"; proiV. = chirrlon: -J, m.
wagenspoor; baan (v. d. spoorweg);
weg waar een kartegelijk kan gaan;
ploeg-voor; rail (zie riel); seguir el
carril, de oude sleur volgen; -lada, f.
gedeelte V. e. varkens -kop tusschen
oog en kaak t- -llera, 1. = quijada,
kaak;
carrilleras, kin-banden (v. e.
helm); sing. Am. Cuba = spoorweg;
-1I0, m. dim. v. carro, ook: wang;
con carrillos de trompetero of de
monia boba, bol-wangig ; ados carrilles, gulzig; twee dingen tegelijk
waar-nemend; -lludo, dik-wangig; _.
ola, f. kleine kar op drie wie1en;

carro
rol-bed; -to de mano, m. hand-kart
-zal m. riet-Iand; -zo, m. riet-gras.
carro, m. kar; onder-stel (rij -tuig); carro
triunfal, zege -kar; cogerle a uno el
carro, om-koopen; -ceria, I. wagenfabriek; -cin, m. sjees; -cha, f. eieren, (v. bijen a. a.); -char, v. intr.
eieren leggen (bijen a. a.); -matero,
m. die een carromato bestuurt; -mato, m. platte hand -kar (zonder zijstukken); vrachtwagen m. e. huif; -oa,
f. kreng; aas; verrot vleesch; romp v.
e. schip; -fio, a. rot ; -nar, v. tr. schapen m. schurft aan-steken; -za, f.
staatsie -koets: (zeet.) soort tij delijke
roef.
carru/aje, m. rij -tuig; -ajero, m. iem.
die per rij -tuig vervoert; stal-houder;
-co, m. fam. gemeene kar; berg-kar;
-cha, f. = garrucha, katrol ; -jado,
a. = encarrujado, verward.
cart/a, f. brief; kaart; notarieele akte;
schrijr -papier ; carta certificada, aangeteekende brief; de enhorabuena, felicitatie-; .de espera, schorsings-besluit;
de amparo of de seguro, vrij -geleide;
de credito, krediet -; de gUia, paspoort;
carta en lista, brief om af te halen;
de marear, charter; de pesame, brief
v. rouw-beklag; de naturaleza, naturalizatie -brief; de pago, betalings -bewijs;
carta puebla, verdeeling v. "gronden;
de vuelta, onbestelbare brief; falla,
akte v. afstand v. e. erfenis; de vecindad, bewijs v. inschrijving als ingezetene; carta canta, wat geschreven is
blijft; ser honrado a carta cabal, 't
hart op de rechte plaats hebben; casado a media carta, m. d. linker -hand
getrouwd zijn; tam. traer malas cartas,
of venir con malas cartas, onderneming beginnen zonder de noodige
midde1en; callen cartas y hablen barbas, 't is nu uit met brieven, nu zal
men elkaar zien en spreken; -abon,
m. winkel-haak; fig. bestek; striktheid;
soort sch.aaf voorkrul-werk; -:...-agines,
-a, m. f. en a. van Cartagena; -apacio, m. schrijfboek; portefeuille; -apartida, f. in tweeen gedee1de akte
(iedere kontraktant een); -apel, m.
paperas:
aanplak-biljet; -azo, m.
brief m. e. berisping; -eado, a. waar
ieder zijn eigen slagen opneemt (kaartspe1); -ear, v. intr. valsche kaarten
uit -spelen; r. in brief -wisseling 'zijn;
-el, m. aanplak-biljet: uitdaging;ela, f. memorandum; kraag-steen;elera, f. aanplak -gelegenheid;-elero,
m. aanplakker; -elon, In. bord m.
aankondiging; -eo, m. brief -wisseling;
-:era, f. (zak-)portefeuille; zakboekje;
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casa
zak-klep (aan een jas of broek);
-eria, 1. brieve-besteller-schap; vrouw
v. e. brieve -besteller, brieve -bestelster;
-erista, m. t. zakke -roller (-roIster);
-ero, m. brieve -besteller; -ilago, m.
m. kraak -been; -iIla, f. alfabet (voor
school-kind); eerste beginselen; getuigschrift aan geordenden; leer la cartilla, de les lezen; no saber su cartilla,
zijn a. b. c. niet kennen; -ografia f.
kartografie; -ografo, m. kartograaf;
-olas, f. pI. (zie artolas, id.) zadel
voor twee; -omancia, f. kaart-leggers-kunst; -omantico, -a, m. f. kaartlegger, -ster ; -on, m. karron, bordpapier ; blad-versiering; -onero, m.
kartonneerder; karton-tabrikant; -uchera, f. patroon -tasch; -ucho, m.
patroon; rollctje (munten b.v.); -uja,
f.
Karthuizer-klooster,
-orde, -non;
-ujano, a. Karthuizer -; -ujo, In.
Karthuizer monnik; -ulario, m. chartularia, oorkonden -boek (kerk);-uliIna, f. fijn karton, stukje karton.
carvallo, m. soort eik.
casa, f. huis; firma; yak (schaak, dam of
triktrak); de campo, land-; de solaz,
land-; de locos, gekken-; fig. "janboel"; de moneda, munt; casa grande,
heer (bij 't kaart-spel ); de huesnedes,
kosthuis; pajiza, stroo -hut; Casa Santa,
Heilig Huis van Jeruzalem; solariega,
oud -adellijk; de tta, fam. gevangenisj
apartar casa, gescheiden leven (man
en vrouw); fig. arrancar of levantar
lacasa, op-breken; de casa en casa,
van huis tot huis; deshacer la casa,
zich ruineeren ; fig. franquear la casa,
zijn huis voor iedereen open -stellenj
hacer casa, zet doen bij 't trik -trak;
poner casa, 'n huis-houden opzetten;
ser muy de casa, erg farniliaar doen;
fam. nuestros generales de ir por
casa, onze "huis - of tuin-generaals";
-be, m. kassave of maniok (op Java
ketela-pohon); -ca, f. lange jas in
oude tijd; volver casaca, zijn
de
partij .vcrl at en ; -cion, f. kassatie;
-da, f.
feodaal
slot; getrouwde
vrouw; -dero, a. huw-baar; -do, a.
getrouwd; 'gekasseerd; m. getrouwd
man ;-dor, m. die een vonnis "kasseert"; -I, m. (Gal.) boeren-hofstee,
gehucht; -Iero, m. bewoner v. e. casal;
-licio, m. gebouw; -mata, f. kasemat; -mentar, v.vtr. =
casar, uithuwelijken; -m,entero,. m. huwelijksmakelaar; -miento, m. huwelijk; quilla, f. korte jas (als v. d. adelborsten); -r, m. gehucht, groepje
landhuizen; v. tr. in 't huwelijk verbinden, trouwen; een gelijke inzet doen;

casea
paren, gelijk bij gelijk doen; kasseeren
(vonnis); r. trouwen, huwen; ime caso!
ik neem 't terug, trek m'n woorden
inl; -tienda, f. winkel-huis.
case/a, f. druive-moer ; soort marsepein
(v. Valencia); soort run; -abel, m.
klokje, belletje; knop v. e. kanon;
rolletje: echar el cascabel, kwade
tijding brengen; fam. ser un cascabel,
onbesuisd zijn; tener cascabel, ongestadig zijn; -abelada, f. getingel v.
belletjes; opzien-barende daad; -abelear, V. tr. aan 't lijntje houden; intr.
onbesuisd handelen; -abelero, m.
rinkel-bel; a. darrel; -abeIiUo, m.
soort gekonfijte pruim; -abilIo, m.
belletje: kaf; onderste deel v. e. eikel;
-aciruelas, m. iern. die zich erg vermoeit, am niets uit te halen; -ada, f.
water -val: start -zee ; tuin -versiering V.
schelpen; pI. plooien.: vouwen; -ado,
a. gebroken; vervallen; -adura, f.
breuk; -ajal, of cascaiar, m. plaats
waar veel grint is; -ajo, m. grint;
afgeslagen stuk steen; fame pot-scherf;
fame hoop droge noot -vruchten; kopergeld; -ajoso, a. vol grint, kiezel-achrig; -amajar, V. tr. vergruizelen; -amiento, m. breking; -anueces, m.
note-kraker; -pinones, m. pijn-appelpeller; -breker (instr.); -ar, V. tr.
kraken, stuk-breken: fam. ranselen;
fam, cascar las liendres, op zijn kop
gevenr r. stuk-gaan; -ara, f. schil,
dop; bast; salir de la cascara, uit de
dop komen; ser de la cascara amarga,
een leven -maker zijn; -arana, f. Am.
Cuba,P. pok-putje; i-aras! i. drammels l; -arilla f. schilletje; basterdkina; -aron, m. eier -dop: soort gewe1f; trek bij 't lans-knecht-spel; salir
del cascaron, uit de clop komen ;-arrabias, m. bromheer; -arria, f. modder
onder a. d. kleeren = cazcarria; -arron, a. hard, ruw; ..:.-arudo, a.hard,
.dik-schillig ; - 0 , m. helm; scherf;
hoef: schedel; schil; hout V. e. zadel;
romp; kind V. mulatten; fam. quitar
of raer del casco, uit het hoofd
praten: cascos, schape- ot osse-kop
zonder hersenen en tong; tam. verstand, oordeel; fame tener los cascos
a Ia [ineta, een beetje mal zijn;
quebrar of romper los cascos, aan
't hoofdzaniken, vervelen; lavar los
case os, goed onder-handen nemen; levantar de cascos, 't hoofd op. hoI
brengen; tener malos cascos,onbesuisd
zijn; ligero de cascos, onbesuisd; ote, m. puin; -udo, m. met groote
hoeven.
case/acion, f. kaas -vorming; -oso, a.
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casta

kaas -achtig; -ra, t. huis -houdster v. e.
ongetrouwde; -ria, f. hoeve, boerderij
(zie caserio); -rio, m. Ct)
geheel der huizen; -rna, f. kazerne;
-ro, a. huiselijk; van 't huis; Iienzo
casero, huislinnen; m. (huis jbewoner,
huurder, huisbaas, Gal. pachter; -r6n,
m. ruim huis; -ta, f. huisje; kraam
(op een kermis ); kamertje, bad-hokje;
-ton, m. nachtuil (oehoe).
casi, adv. bijna; -a, f. cassia; -Cll, f.
of casiIla, f. huisje, hut; eel (bijen);
kolom v. e. koopmans-boek (dit casilla); hokje v. e. secretaire enz.: vak
(dam, schaak of triktrak); salirse de
sus casillas, op -stuiven; sacar de sus
casillas, razend maken; -lIer, m. lage
paleis -bediende, belast m. h.
vuile
werk; -Hero, m. stel vakjes, eierrekje, kast m. vakjes; -110, m. fam.
nietige oorzaak; -mir, m. of -mira,
f. of --.1miro, m. kasjmier; -na, f. buitentje; -no, m. societeit; -s, m.
zwarte -besse -struik.
caso, m. geval; voor-val ; toe-val; naamval; caso de menos valer, ont -eerende
daad; caso que, al was 't zoo, in
g,eval dat; dado caso, verondersteld;
de caso pensado, wel-overdacht ; caso
llano, duidelijk geval; es caso negado,
dat is onmogelijk; estaren el caso,
op de hoogte zijn; no hacer al caso,
niet te maken hebben m. d. zaak;
hacer caso omiso de, niet spreken van;
creer del _ca50, van pas achten; por el
mismo caso, am dezelfde reden; vamos
al caso, tot de zaak; hacer caso de,
geven om; -bar, m. kasuaris; -rio,
m. fame onberaden huwelijk.
casp/a, f. roos (op 't hoofd); korstje Op
wond ; -era, f. roos-kam; i-ita!, i.
o hernel l prachtig l; -oso, a. met roos.
casqu/etazo, m. sla.g of stoot m. h.
hoofd; -ete, f. helm;kalotje; hoofd'zalf ; -iacopado, a. met hooge ronde
holle hoeven (paard); -iblando, a.
In. zachte hoeven; -iderramado, O.
m. breede hoeven ; -iio, m. grof zand;
-ilucio, a. licht -hoofdig; -iIlo, m.
punt (pijl of speer); bus (as); metalen
uit-einde (wandel-stok ): -imuleiio, a.
met smalle hoeven (als muil-ezels);
--ivano, a. fame onbesuisd.
casta; f. kaste ; ras (dieren) soort (planten); kwaliteit; le vlene de casta, dat
heeft hij van niemand vreemds ; -'n,
m. Turksche tulband; -fia, f. kastanje' (vrucht); achter opgebonden
haar; -fial, of castafiar, of castanedo,
kastanje-bosch; -fiero, -a, m. f. kastanje-verkooper, -stel); -fleta, f. kastagnette (beter palillo, ook weI casta--

ca stel
nuela); knip m. duim en middel vinger; —netazo, m. tik met de kastagnetten; gekraak van de knokkels;
knappen v. e. barstende kastanje; —
neteado, m. regelmatig getik der kastagnetten; —netear, v. intr. de kastagnetten gebruiken; klapperen (tanden);
schreeuwen (patrijzen); tegen elkaar
gaan (knieén); —neteo, m. geklapper
(tanden); geklepper; —no, m. kastanje boom; a. kastanje-bruin; —nuela, f.
kastagnette (meer palillo); como unas
castafiuelas, vroolijk; —fiuelo, a. lichtkastanje -bruin (paard).
castel, m. (oud) zie castillo.
castell/an, m. zie castellano; —ana, f.
kasteel-vrouwe; koeplet; groene pruimsf
—anla, f. jurisdiktie v. d. kasteel-heer;
—anizar, v. tr. verspaanschen; —ano,
m. Spaansch; Kastiliaan; kasteelheer;
a. Spaansch, Kastiliaansch.
casti/dad, f. kuisch-heid; —gacion, f. of
castigo, m. kastijding; verbetering, korrektie; castigo de miseria, vrek; —gadera, f. touw dat vast-zit a. d. belletjes
der last-dieren; —gado, a. gestraft;
gekorrigeerd, gezuiverd; —gador, m.
kastijder; —gar, v. t. kastijden; korrigeeren (stijl); r. zich beteren; —llaje,
m . ' = castilleria, f.; —llejo, m. dim.
en loop-karretje (om te leeren loopen); plet-machine; —Ileria, f. kasteellieer- of gouverneurschap v. e. kasteel;
steiger-werk; —Ho, m. kasteel (ook
schaak); cel der bije-koningin; voordek v. e. schip; —zo, a. van goed ras;
gekuischt (stijl); echt.
casto, a. kuisch; zuiver.
castor, m. bever (-vel); Castor y P6lux,
St. Elmus-vuur; sterrek. Tweelingen.
castoreo, m. castoreos, castoreum (geurige stof uit de liezen der bevers).
castra, f. snoeiing; —cion, f. kastratie,
ontmanning; —do, a. gesneden; gekastreerde; —dor, m. kastreerder, zie
nog castrar, —r, v. tr. kastreeren, ontmannen; de honing uitnemen (de korven); —zon, m. (het) honing nemen
uit de korven.
east/rense, a. oorlogs-; —ro, m. een
kinderspel; honing -winning uit de bijekorf; prov. alleen-ståande rots in zee;
—on, m. (oud) gesneden bok.
casu/al, a. toevallig; —alidad, f. toeval;
por casualidad, bij toeval? a la casualidad, op goed geluk; —casuario, m.
kasuaris; —ca, f. fam. krot; —cha,
f. of —cho, m. = casuca; —ista, m.
kasuist; —Ila, f. mis-kleed; —Hero, m.
kazuif el-maker.
cata, f. ('t) proeven; dar cata, zie catar;
echar cata, nauw-keurig gade-slaan;
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catorce
—bulo, m. stal; —caldos, m. fam. die
veel onder-neemt, zonder zich aan iets
te
houden;
—clismo, m. watersnood; beroering i. d. aard-korst;* omwenteling; —cumbas, t. pl. katakomben; —dor, m. proever; —dura, f. ('t)
proeven; lam. uiterlijk, fam. tronie;
—falco, m.
praal-bed
(voor lijk);
—lån, -a, m. f. Katalaansch (taal) en
Katalonier, -nische; -a, a. Katalaansch,
uit Katalonié (Cataluna); —lejo, m.
verre-kijker; —logar, v. tr. katalogizeeren; —logo, m. katålogus; —>lufa, f.
wol-weefsel v. tapijten; —luna, f. Katalonié; —mito, m. schand-jonker; —
—'plasma, m. pap; —pulta, f. katapult,
steene-werper; —r, v. tr. proeven; onder-zoeken; uitzoeken; honing nemen;
gelooven, denken; y cåtalo cantusado, en klaar is Kees; cuando no
os me cato,
toen me daar zoo
maar in-eens....; —rata, f. katarakt
(op 't oog); water-val; cataratas, met
water over-laden wolken; fam. advokaat, die enquétes doet; —rriberas,
schraal-hans; —rro, m. verkoudheid,
slijm-vlies-aandoening; —rroso, a-verko-uden; —'rtico, a. purgeerend; —salsas, m. fam. „sausproever", kok; —
stro, m. kadaster; —'strofe, f. ontknooping; r a m p ; —viento, m. wimpeltje;
—vino, m. wijn -proever.
cate, m. Filipijnsch gewicht (6V4 D.G.),
= Ned. Ind. kati.
cate/cismo, m. katechismus; —cistico, a.
met* vragen en antwoorden; —cumeTiado, a., (het) in ide leer zijn als voorbereiding tot de doop; —cumeno, m.
iemand die in de leer is; '—dra, f.
leer-stoel,
professoraat;
(aarts-)bisschops-zetel; —dral, f. katedraal; a.
waar een (aarts-)bisschop is; —dratico,
m. professor; —goria, f. kategorie,
stand; — gérico, a. on-omwonden; —
0, m. (Am. Peru en Ch.) het zoeken
v. mijnen; —quismo, m . onder-richt
in de kristelijke leer; —quista, m. k a techizeer-meester; —quizar, v. tr. katechizeeren; fig. over-halen, over-tui' gen; —rva, f. menigte, war-boel; —
'ter; m. kateter; —to, m. zijde v. d.
rechte hoek v. e. rechth. driehoek.
catite, m. suiker-broodje.
cato, m. katechu (catecu).
catolicismo, m. katolicisme.
catolico, a. katoliek; waar; fam. wel, gezond.
cat6n, m. fam. streng oordeelaar; Cato,
de wijs-geer; lees-boekje.
cat6ptrica, f. leer der terug-kaatsing v. h.
licht.
cator/ce, n. veertien; —cena, f. veertien-

catre
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tal; —ceno of catorzavo, m. veertiende.
catr/e, m. veld-bed; krib; de tijera, reisbed; de mar, hang-mat;—era, f. sprei.
cau/casiano, a. Kaukazisch; m., -a. f.
Kaukaziér, Kaukazische; Cåucaso, Kaukasus; *—ce, m, bevloeiings-kanaal;
bedding; —cerse, v. r. i. e. bedding
geleid worden; —cion, f. borg-stelling;
—cionar, v. tr. borg-zijn voor; intr.
zich waar-borgen; —da, f. sleep v. e.
bisschops -kleed.
cauch/o, m. rekgom, rubber; —ero, m.
rubber-planter; a. rubber-.
caudal, m. eigen-dom, rijk-dom; kapitaal; waardeering; hacer caudal, waardeeren, op prijs steilen; —oso, a.
caudillo, m. (opper -)hoofd.
[(water-)rijk.
cauno, m. een stelt-looper (Brazilié en
cauro, m. N. W. wind.
[Paraguay).
causa, f. oorzaak; belang; geding; motiva, beweeg-reden; publica, algemeen
belang; hacer causa, een proces aandoen; a causa de, om reden van,
van-wege; —dor, -a, m. f. veroorzaker; — 1 , a. reden-gevemd; f. grond;
—lidad, f. kausaliteit; —nte, m. f.
bevorderaar; aanlegger; degeen van
wie iemands aan-spraken op iets uitg a a n ; —r, v. tr. veroorzaken; v. intr.
een proces beginnen; —tivo, a. oorzakelijk.
causidico, a. van processen; m. advokaat.
causon, m. zeer hevige koorts.
causticidad, f. bijtendheid; fig. scherpte.
cåustico, a. bijtend; fig. scherp.
cautel/a, f. voorzichtigheid; voor-zorg;
—ar, v. intr. voorzorgs-maatr. nemen;
4 r. zich in acht nemen; —oso, a. behoedzaam.
cauter/io, m. brand-middel; wond daarvan; —izacion, f. kauterizatie, uitbranden; —izar, v. tr. kauterizeeren, branden.
cautiv/ar, v. r. gevangen nemen; fig.
boeien; —erio, m. gevangen-schap; =
—idad, f.; — o , a. gevangen; m. f.
cauto, a. voorzichtig.
[gevangene.
cava, f. fatsoeneering der wijn-stokken
m. d. schotfel; koninkl. wijn-kelders;
—diza, a. (arena) cavadiza, uitgegraven (zand); —dor, m. graver; —dura,
f. uitgraving; —r, v. tr. (uit)graven;
v. intr. door-dringen, indringen; —tina, f. (muz.) cavatine.
cavern/a, f. hol; holte; wond-diepte;
—oso, a. vol holen; hol-klinkene!.
cavf, m. bereide oca-wortel (knol-gewas)
caviar, m. of cavial, kaviaar.
[Am.
cavidad, f. holte.
cavil/acion, f. haar-kloverij; —ar, v. tr.
haar-kloven; cavilar en, „piekeren"
over; intr. afgetrokken zijn; —osa-

ceba
mente, adv. vit-achtig; —osidad, f. ==
cavilacion; —oso, a. vitterig.cavillas, f. pl. = cabillas, (zeet.), houten
pennen.
cay/ada, f. = —ado, m. (herders-)staf;
—o, m. rots-eilandje.
caz m. bevloeiings-kanaal, goot, watermolensloot.
caza, f. jacht; wild; fam. buit; caza
mayor^ groot wild; menor, klein; dar
caza, zeet. achtervolgen; fam. levantar la caza, 't eerst met een voorstel
aankomen; fam. espantar la caza, de
boel bederven; fam. andar a caza de
gangas, op goed geluk dolen; —be,
m. (zie casabe) ook 't brood en 't
meel van maniok of yuca en de
drank daarvan; —dero, m. jacht-terrein; —dor, m. jager; korte jas, „colbert", zie americana; cazador de alforja, jager met honden en netten;
cazador mayor, groot jacht -meester;
—dora, f. jageres; —dote, m. bruidschat-jager; —moscas, m. vliege-vanger; —r, v. tr. jagen op, achter-volgen;
fam. handig verkrijgen; inpalmen; de
schooten hijschen; cazar con reclamo,
jagen door 't nabootsen van vogelgeluiden; cazar en vedado, stroopen;
cazar moscas, vliegen-vangen.
cazc/alear; v. inrt. fam. veel drukte maken en niets goeds doen; —arria, f.
modder onder aan de kleed er en; —arriento, a. fam. bemodderd; —arrioso,
a. = cazcarriento.
cazo, m. pot met steel; schepper; greep
v. e. zwaard; —leja, of cazoleta, f.
pannetje; „pan" (v. e. vuur-wapen);
knop v. e. schild; boven-eind v. e.
kandelaar; steek-blad v. e. degen; —
Ion, m. groote pan of pot; '—n, m.
steur.
cazu/do, a. dik van rug (mes); —ela, f.
aarden kook-pot; stoof-pan; gestoofd
vleesch;
pekpotje;
vrouwen-zitplaats
(schouwburg); cazuela moji of mojil,
soort taart-gebak; —mbr<>n, m. kuiper
die met hennep.... (zie cazumbrar);
—r, m. soort klim-op; —rro, a. fam.
achter-houdend, in zich-zelt-gekeerd;
m. en f. —a, „stikemer".
jce! i. hei! hei daar! ho!
ce, f. letter c ; fam. por ce o por be,
hoe dan ook.
cea, f. zie cia.
ceba, f. vet-mesting; — d a , f. gerst;
—dal, m. gerst-veid; —dazo, a. van
gerst; —dera, a. haver-zak (aan de
kop); —der fa, f. gerst -markt; zeet.
spriet-zeil; —dero, m. .gerst-handelaar:
gerst-gever (in herbergen); plaats waar
men vet-mest; (plaats voor 't) aas;

cabellina
last-dier m. gerst; gat v. d. oven waardoor brandstof; —do, a. aan-gelokt
door 't aas; —dor, m. vet-mester,
kruit-hoorn; —dura, f. vet-mesting;
—r, v. tr. vet-mesten; lokken (door
aas); voederen; steunen op; (het vuur)
aan-houden;
aan-wakkeren,
voeden;
(kruit) op de pan doen; cebar con
grano, koren in de bak v. e. molen
doen; intr. pakken (spijker of schroef);
r. smaak v. vleesch krijgen; hardnekkig zijn (in 't vervolgen); zich aan
genot over -geven.
cabellina, f. sabel-bont; soort marter.
cebo, m. aas; voeder; kruit op de pan;
verlokking; voeder in de snavel v. e.
vogel voor de jongen; voeder-plaats
wilde dieren; mest-voeder; voedsel voor
harts-tocht enz.; zie ook cefo; el cebo
de un horno de carbon, t vuur in
de kolen-brandenj; —Ha, f. ui; bloem bol; peer v. e. lamp; bundel waterstrålen; —Har, m. uien-aanplant; —
Hero, -a, m. f. uie-verkooper, -ster;
—Heta, f. vliezig onderdeel der uien
en bloem-bollen; kleine ui ol bloem bol; —Hino, m. jonge ui; uie-zaad:
sjalot; escardar cebollinos, niets uitvoeren; —Hudo, r. bloem-bol-achtig;
—'n, m. gemest varken (os); f am.
vet; hecho un cebon, walgelijk dik.
cebr/a, f. zebra; —ado, a. gestreept;
—uno, a. vaal-geel, zie cervuno; —
atana, f. =
cerbatana.
ceca, f. munt (waar gemunt wordt); f am.
andar de Ceca en Meca, doelloos
dwalen.
cece/ar, v. intr. de s als z uitspreken;
jcel roepen; —o,.m. uitspreken van de
s als z; jce! roepen; —OSQ, a. lispend,
de s als z uitsprekend.
ceci/al, m. stok-visch; —lo, m. korenbout; —na, f. rook- of gedroogd vleesch.
ceda, f. zed, naam van de letter z, ook
zeda.
ceda/ceria, f. zeeven-handel; —cero, m.
zeeven-handelaar; —zo, m. zeel; vergiet, zijg-doek met zand.
ced/ente, m. die afstaat; —er, v. tr.
afstaan; intr. zwichten; wijken; afnemen (pijn); ceder de su derecho, van
zijn rechten afstand doen; —illa, f.
cedille; —iza, a. in: carne cediza, half
bedorven vleesch.
cedr/ia, f. ceder-hårs; —ide, m. cedervrucht; —ino, a. v. d. ceder; m, Citroen-soort; —o, m. ceder.
cédul/a, f. briefje, memorandum; ceel of
cedel; cédula personal, inschrijving bij
de burgelijke stand; real cédula, kon.
genadebrief; echar cédulas, loten; (cedul)aje, m. patent'-recht; (cedul)on, m.
Sp.

celebridad
gerechtelijke akte; beleedigend aanplak-biljet.
cef/alalgia, f. hoofd-pijn (geleercl woord);
—alico, a. hoofd-(geleerd).
Céfiro, m. zefier, windje.
cefo, m. cebus, soort aap.
cega/jo, m. twee-jarige bok; —joso, of
cegatoso, a. met „loopende" oogen;
—r(ie), v. tr. verblinden; blind maken;
dempen; intr. blind worden; —rrita,
ni. f am. iemand die „kippig" is; a
cegarritas, blindelings; —to, a. f am.
„kippig."
cegue/dad, f. blindheid; verblinding; —
ra, f. =
ceguedad; —zuelo, a. die
geen goede oogen heeft.
ceiba of ceibo, m. Am. Arg. wol-boom (zeer
hoog, behoort tot de bombakacaeén).
cej/a, f. wenk-brauw; riggel a. e. muur,
tegen 't regen-water; rand-versiering;
wolkophooping; omboordsel; cejas gordas, dikke wenk-brauwen; f am. dar
entre ceja y ceja, in 't gezicht zeggen; quemarse las cejas, -blokken";
—adero, m. streng (waaraan rijtuig
getrokken); —ar, v. intr. terug-loopen
(rijtuig); niet vast op zijn ankers zitten (schip); zwichten; —ijunto, a. f am.
m e t gefronste wenk-brauwen; —o, m.
soort mist op rivier en berg-top; zie
ook ceno en sobrecejo, wenkbrauwfronsing.
cela/cion, f. verbergen v. zwangerschap
en baring; —da, f. soort heim; hinderlaag; fig. val-strik; —damente, adv.
bedektelijk; —dor, m. iem. die toezicht
houdt; opzichter; waker; preiekt v. e.
colegio; lid eener broederschap a. a.,
belast met het toezicht op de nakoming der statuten; — de barrio, wijkcommissaris; —je, m. tinten der wolken; dak-venster; voor-teeken; celajes,
gekleurde wolken-groepen bij 't ondergaan der zon; hemel in een schilderij;, —r, v. tr. toezicht houden over,
waken over, uit-houwen; verborgen
houden.
celd/a, f. cel; —illa, f. celler je
=
célula; holtet je; zaad-holte.
celebr/acion, f. viering; toe-juiching; —
ador, m. vierder; to'e-juicher; —ante,
m. officieerende priester; —ar, v. tr.
vieren, toe-juichen, op prijs steilen;
hoogelijk roemen; aangaan, vol-trekken (huwelijk); (mis) lezen; celebro
mucho . . . , 't doet me veel genoegen . . . .
celebre, a. beroemd; tam. lollig; — mente,
adv. met beroemdheid; plechtig; fig.
vermakelijk.
celebr/idad, f. beroemdheid; plechtigheid; —o, m. =
cerebro.
6

celemi
celem/l, m. = celemin, m. graan-maat
= i/ 1 2 fanega (ruim 4.5 L.); —inada, f. een celemin-vol; —inero, m.
(oud) herberg-bediende, belast met het
voederen der rij-dieren, zie mozo de
paja y cebada.
celeridad, f. snelheid.
celest/e, a. hemelsch; celeste mar, zeeblauw; —ial, a. hemelsch.
celi/a, f. drank van tarwe; —bato, m.
ongetrouwde staat.
célibe, a. m. ongetrouwd (man).
celidonia, f. zwaluw-kruid (tegen wratten); — menor, 'n giftige plant.
celindrate, m. ragout (met koriander
toebereid).
celo, m. ijver; bronstigheid; *ce!os, jaloezie; pedir celos, jaloezie toonen;
dar celos, jaloersch maken; —sia, f.
jaloezie, zonne-blind ;—so, a. jaloersch,
naijverig; siecht geballast en overhellend (schip).
celsitud, f. verhevenheid; oude titel,
excellentie.
celt/a, m. Keit; —ibérico, a. Keltiberisch, van Keltiberié (oud voor Spanje); —ibero, -a, m. f. Keltiberiér, Kfeltiberische; —ico, a. Keltisch; zie ook
celta.
célul/a, f. cel; klok-huis (v. vruchten).
celul/aje, m. cel-stelsel; —ar, a. cellulair,
cel-; —oso, a. van cellen voorzien.
cellenco, a. oud, vervallen, gebroken.
cell/isca, f. fijne sneeuw of regen met
hevige wind, =
cellerisca, —0, m.
hoepel v. e. kuip of vat, zie fleje.
cement/acion, f. verandering door hitte;
(het) m. cement aaneen-voegen; —ar,
v. tr. aan 't vuur blootstellen, b.v.
ijzer; vast-metselen; —atorio, a. cementatie-; —erio, m. kerkhof; —o,
m. cement; —oso, a. „cement"-achtig
(chemie).
cena, f. avond-eten; cena del rey, belasting voor 's konings maal-tijden;
cena-a-oscuras, menschen -hater, vrek;
Cena de los Apostolos, 't Heilig
Avondmaal ook Santa Cena; —'culo,
m. eet-zaal (Avond-maal); —cho, m.
biezen f ruit-mandje; —dor, m. iem.
wiens voornaamste maal-tijd de cena
is; priéeltje; —r, v. intr. te avond
eten; —gal, m. modder-poel 01 -gat;
meterse en un cenagal, zich in eindelooze moeilijkheden steken; —goso,
a. modderig.
cenc/eno, a. schraal; zonder gist; —erra,
!f. = cencerro; —errada, f. f am. ketel-muziek; —erreador, m. ketel-muziek-maken; —errear, v. intr. en tr.
ketel-muziek-maken; ranselen; piepen
(deur); —erreo, m. gerinkel-bel; ketel-
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muziek; —erril, o. ketel-muziek-achtig;
—erro, m. beilet je; siecht bespeeld
instrument; cencerro zumbon, belletje
om den hals v. e. dier; f am. a cancerros tapados, met stille trom; —erron,
m. achtergebleven tros druiven, vruchtstronkje.
cend/al, m. wade; baard v. e. veer; poet.
kouse-band; lange Moorsche driemaster; cendales, watten in de inkt-kokers; —ra, f. kroesje v. beenderasch enz. om metalen te scheiden;
(vivo) como una cendra, als bus-kruit;
—rada, f. zie cendra.
cene/fa, f. rand (behangsel, gordijnen
enz.); reep in 't midden v. e. kazuilel;
—gal, m. = cenagal.
cenic/ero, m. asch-bak(je); —ienta, i.
assche-poes; —iento, a. asch-kleurig.
cénit, m. zenit; cenital, a. zenit-,
ceniz/a, f. asch; zie ook cernada; stoffelijk over-schot (ook cenizas); hacer
cenizas, tot asch maken; cenizas azules, blauwe verf, blauwe asch; —0, m.
(plant) witte ganze-voet, a. = ceniciento; —oso, a. asschig.
cenob/ita, m. monnik; —itico, a. Cenobilitisch, klooster-.
ceno/jil, m. kouse-band; —pegias, f. pl.
Loof-hutten-feest; —tafio, m. gedenksteen; —te, m. water-bewaar-plaats in
Mexico en elders in Amerika, meestal
op groote diepte, in 't midden v. e.
igrot, = zonote.
cens/atario, m. betaler eener annuiteit;
—0, m. volks-telling; (kontrakt voor
een) jaarlijksche uitkeering; hipoteek;
dar of tomar a censo, vercijnsen of
in cijns nemen; dar a censo, op
rente zetten; —or, m. censor; beoordeelaar; —oria, f. censor-schap; —
orio; a. v. d. censor; —ual, a. cijns;
—ualista, m. wie de annuiteit uitbe taald wordt; —ualmente, adv. met
recht van cijns; —uario, m. cijnsboek; cijns-inner; —ura, f. censuur; berisping; uitsluiting v. geestelijke waardigh.; —urable, a. afkeurens-waardig;
—urar, v. tr. beoordeelen, afkeuren;
berispen; —uratorio, a. censuur -a. a.
cent/aur(e)a, 1. (plant) centåurea, duizend -gulden -kruid; ook blauwe k o renbloem; —auro,/m. centaur; (sterrek.) Boog-schutter; —avo, m. honderste; Am. V100 peso; —ella, f. vonk;
—ellador, a. vonkend, llonkerend; —
ellar, v. intr. = —ellear, intr. lonkelen;
—elleo^ m. fonkeling; —ena, f. honderd-tal; —enada, f. a centenadas of
centenares, bij honderden; —enal, m.
rogge-veld; —enar, m. = centena en
centenal; eeuw-feest, zie centenario;

central
enario, m. en a. eeuw-feest; honderd-jarig(e); —enanza, in pa ja centenanza, roggestroo; —eno, of centésimo,
a. en m. honderdste;—eno, m. rogge;
—enoso, a. rogge bevattend; —esimaci6n, f. één op honderd; —esimal, a.
centesimaal v. „centimen"; —ésimo, a.
= centeno; —iario, m. c.A.; —igrado,
a. honderd-grådig; —igramo, m. centigram; —ilitro, m. c.L.; centimetro, c.M.;
'—imo, m. centime, 1 /ioo frank of
1
/ioo peseta); —inela, f. soms m.
:
(schild-)wacht; —ipedo, m. en a. duizend-poot(ig); —ola, f. = —olla, f.
zee-schildpad; —on, m. ot cento, rapsodie, werk uit fragmenten, f am. lapwerk (ook muziek, b.v. kerk-muziek).
central, = céntrico; —izacion, f. centralizatie; —izar, v. tr. centralizeeren.
céntrico, = central, centraal.
centr/ifugo, a. middel -punt-vliedend, centrifugaal; —ipeto, a. middelpunt-zoekend, centripetaal; —o, m. middel punt; brand-punt; fig. oog-merk; en
su centro, in zijn element.
cent/uplicar, v. tr. verhonderd-voudigen;
'—uplo, a. hoinderd-voudig; —uria, f.
eeuw, meer siglo; —urion, m. centurio.
cen/idor, m. gordel; —ir(i), v. tr. omgorden; -winden; -sluiten; blokkeeren,
belegeren; omvatten; cenir espada, 't
zwaard aangorden; cenir el viento,
laveeren; r. zich bézuinigen; —o, m.
wenk-brauw-tronsing, booze biik; rand
om paarde-hoef; —oso, a. 'n rand om
de hoef hebbend; —udo, a. met gefronste wenk-brauwen, zuur kijkend.
cep/a, f. stek; oor-sprong brug-pijler,
zuil-schacht; afkomst, begin, wortel
(paarde -staart,
koe-hoorn enz.); de
buena cepa, van goede afkomst; —
ej6n, j n . grof uit-einde v. e. v. d.
stam afgenomen tak; —illaduras, f.
pl. spaanders, krullen; —illar, v. tr. =
acepillar, schaven;, borstelen, poetsen;
—illera, f. borstel-bak; —illo, m. borstel; schaal; kwast; cepillo de dientes,
tande-borstel; —o, m. blok waarop
aambeeld; been- of hals-blok; soort
wieltje om zijde af te winden; armen-.
bus; wolven-vai; zie cefo; zeet. cepo
del ancla, anker-spil; f am. cepos quedos, schei uit; —orro, m. oude wijnstok, als brand-hout.
cequl, m. zechine (oude gouden munt),
== +
10 pesetas.
cera, f. was; kaars; smeer; zie acera,
wandelpad; cera aleda, eerste bije-was;
lig. hacer cera y påbulo, kneden als
was; lam. no hay mas cera que la
que arde, ziedaar alles; ceras, bijjecellen,? i. e. honig-raat; —'ceo, a. was-

cernada
achtig; —cion, t. bereiding v. e. metaal
voor smelting; —folio, m. kervel.
ceråmic/a, f. potte-bakkerij, =
alfareria;
—o, a. van potte-bakkers of porceleinbakkers.
cerato, m. was-zalt.
cerbatana, f. erte-blazer; spreek -trompet,
hoor-buis; ouderwetsch kanon.
cerc/a, adv. dicht-bij, nabij; cerca de,
bij, ongeveer; de cerca, van nabij;
f. sch utring, ring-muur; cercas, voorgrond; —ado, m. omheind stuk land;
—ania, f. nabijheid, pl. omstreken;
—ano, a. naburig; —ar, v. tr. omheinen,
-muren,
-per ken;
omsingelen;
—én, a. afgeknot, gladaf; —enadura,
f. besnoeiing, afknipping; —enar, v. tr.
snoeden; verkorten; —eta, f. smient
(water-vogel); —illo, m. wijn-rank; —
iorar, v. tr. vergewissen, n a g a a n ; r.
zich vergewissen (van, de); —o, m.
blokkade; hoepel; belegering; „kom",
kring.
cerch/a, f. maat-stuk voor bochten; —
ar, v. tr. stekken (wijn-stok).
cerd/a, f.
paarde -haar; borstel (v. e.
zwijn); zeug; ganado de cerda, zwijnekudde, varkens; —ear, v. intr. hinken
(van dieren met zwakke voor-poten);
valsch klinken (snaar); tig. ontwijken,
uitvluchten zoeken; —o, m. zwijn, varken; ? dik-zak; —oso, a. =
cerdudo,
borstelig; ruig; —udo, = cerdoso.
cereal, m. koren; a. van 't koren.
cereb/elo, m. kleine hersens; zacht palmm e r g ; —ral, a. hersen-; —ro, m. hersens ( = celebro); —roso, a. koppig
(drank).
ceremon/ia, f. plechtigheid, plicht-pleging; omslag; de ceremonia, i n a m b t s ge.waad; —ial, m. ceremoniéel; boek
daarvoor; —ial, of —iåtico, a. ceremoniéel; —ioso, a. vol plicht-plegingen,
met veel omslag.
cer/eo, m. groote kerk-kaars; —eria,
f. was(-kaarse-)handel; —ero, m. kaarse-maker of fabrikant; straat-slijper.
cerez/a, f. kers; cereza gordal of garrafal, „Spaansche" kers; —al, m. kersen-boomgaard; —o, m. kerse-boom;
cerezo gordal, of — garrafal, Spaansche kers-boom.
cerilla, f. kaarsje; was-lucifer; .oor-smeer.
cermen/a, f. muskadel-peer; —o, m.
boom der muskadel-peer.
cern/ada, f. loog-asch; —adero, m. grof
doek waarop bij de wasch de asch blijft;
doek voor een soort kragen voor
geestelijken; —edero, m. doek, waarop
het gewande graan valt; buil-linnen;
zeefkamer, zeeverij; —eja, f. (pl.) vetlok (a. e. paarde-poot); —er(ie), v. tr.

cero
builen, zeven; f am. cerner el cuerpo,
zie cernerse; v. tr. in bloei staan; fig.
vallen (mot-regen); r. heen- en weerwiegen onder ,'t loopen; zweven; —icalo, m. toren-valk; persoon met beperkt verstand, uil, ezel; pillar of
coger un cernicalo, zich bedrinken;
—idillo, m. mot-regen; (het) schudden
m. d. veeren (vogel); (het) wiegen onder 't loopen; —ido, m. zeefting; builing, gebuild meel; =
—idura, f.;
ook: cerniduras, wat in de zeef overblijft.
cero, m. nul; —folio, m. kervel, =
perifollo; —llo, a. geoogst voor 't
rijp-worden; —'n, afval van was; —so,
a. was-(achtig); —te, m. schoen-makers-was; f am. vrees ( = miedo); —to,
m. = cerato.
cerqui/Ilo, m. van cerco; vatting v. e.
kleinood; kruin-schering; —ta, adv.
heel dicht bij.
cerra/da, f. rug-vel; —dera, f. = —dero,
m. plaat- of pin-gat v. e. slot; a. slot;
—dizo, a. afsluitbaar, wat gesloten
kan; —do, a. gesloten (ook fig.); gekalefaterd; onbegrijpelijk; echt, rasecht; noche cerrada, volslagen nacht;
hacerla cerrada, 'n bok schieten; m.
omheinde grond; —dor, m. sluiter,
portier; sluiting; a. (af)sluitend; —
dura, f. slot; zie ook cierro, (af)sluiting; cerradura anca de rana, beugelslot; de golpe, spring-slot; —ja, f.
slot;
varkens-distel;
hacerse
agua
cerrajas, verwateren,
in
't water
vallen; —je, m. zie serrallo, h a r e m ;
—jeria, f. slote-makerij, -handel; —
jero, m. slote-maker; —miento, m.
(af)sluiting; omsluiting; verstopping;
—r, v. tr. (ie) (af)sluiten; Omklemmen, drukken; afperken; beslag leggen op; omwallen; dicht-stoppen, (zie
tapar); verstoppen; met de vijand
slaags raken; begrenzen (m. e. grenspaal b. v.); besluiten, achteraan loopen bij; af maken; afsluiten (rekening)
afronden; niet meer „teekenen" (door
de tanden, paard, ezel enz.); cerrar la
tienda, opbreken; cerrar el paso, de
door-gang beletten; afsluiten; al cerrar
la noche, bij 't vallen van de nacht;
cerrar la puerta, hardnekkig weigeren;
al cerrar el dia =
al anochecer;
v. intr. fig. op iemand los-gaan; in 't
nauw brengen; v. r. vol-harden; inkrimpen; zich weer hechten (vleesch);
cerrarse de espaldas, met de rug
tegen iets aan gaan staan; f am. cerrarse de campina, koppig zijn; me
cerré a la banda, ik hield stand;
se cierran las velaciones, wordt ge-
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cesacion

zegd v. d. tijd dat de kerk verbiedt
huwelijken te sluken; —zon, f. ('t)
betrekken (v. d. hemel).
cerre/jon, m. heuveltje; —ro, a. dolend
van heuvel op heuvel; frank en vrij;
Am. =
wild; boersch, onopgevoed
( = cerril).
cerri/1, a. wild (paard, muil-ezel of
stier);
heuvel-achtig (terrein); f am.
boersch; —6n, m. ijs-kegel a. d. goten;
=
canelén, neus-druppel; zachte of
zeer jonge kaas.
cerro, m. heuvel (meestal rotsig en
steil); hals (dier); ruggegraat (id.);
gekaard vias of hennep; bosje haar;
como por los cerros de ubeda, daar is
niets van aan; echar por esos cerros,
„door r slaan"; en cerro, ongezadeld?
—jo, m. grendel; —'n, m. zeer grof
doek van hennep.
cerrum/a, f. gebrekkige of zieke paardekuit; —ado, a. lijdend daaraan (paard),
cert/amen, m. wed-strijd; twee-strijd;—eria, f. mik-kunst; —ero, m. zuiver
mikkend of schietend (zie cierto en
sabedor); —eza, f.
zekerheid;
=
—idumbre, f.; —ificacion, f. certifikaat, bevestigmg; zie certeza en seguridad; —ificado, a. aangeteekend;
m. certifikaat; —ificar, v. tr. certificeeren; bevestigen; aan-teekenen (brief
e t c ) ; de que . certifico, hetwelk ik
(hierbij) bevestig; —ificatorio, a. wat
of wie certificeert enz. ;—itud, f. zie
certeza.
ceruleo, a. blauw-achtig, azuur.
ceru/ma, f. =
cuartilla, (Vå fanega);
—men, m. oor-smeer; —minoso a.
oorsmeer (-achtig); wassig; —sa, f.
loodwit; blanketsel.
cerv/al, a. hert-(achtig); lobo cerval,
losch; miedo cerval, groote vrees;
—an tina, f. soort vijg; —atillo, m.
herte-jong; —ario, a. = cerval; —ato,
m. jong hert (eerste gewei); j o n g h e r t achtig dier (b. v. ree); —ecerfa, f.
brouwerij; bier-huis; —ecero, m. bierbrouwer; —eza, i. bier; —icabra, f.
hinde v. e. ree; —ical, a. (gel.) v. d.
nek; —igudo, a. met dikke nek;
—iguillo, m. achterste v. d. nek (cerviz); —ino, a. hert (achtig); —iz, m.
= cerviguillo; —uno, a. zie cervino;
cuero cervuno, herte-vel.
ces/acion, f. staking, afbreking; —amiento, m. = cesacion; —ante, m. ontslagene; —antia, f. non-aktiviteit, (het)
ontslagen zijn; —ar, v. intr. ophouden;
aftreden; tr. doen ophouden; —«, m.
schorsing of ontslag; non-aktiviteit;
—ion, f. af stand; overdracht; —ionario, m. cessionaris, degeen aan wie

cesped
afgestaan of over -gedragen; -ionista,
m. die over-draagt of afstaat.
cesped, m. zode.
[stoken.
cespedera, f. gras -veld waar zoden gecest/a, f. mand, gewoonl. teenen; -adia:
f. mand-vol; -eria, f. mande-makerij;
-ero, m. mande-maker;
-0,
m.
.groote teenen mand; fame hecho un
cesto, stom-dronken, omvallend (v.
slaap); un cesto, olie-dom; -on, m.
van cesto, schans -korf, vlecht-werk tot
oever-bevestiging; -onada, f. rij schanskorven, teenen -oever-bevestiging; - 0 nar, V. tr. met schans -korven of teenen vlechtwerk dekken.
cesura, f. caesuur,
cetaceo, a. walvisch-achtig; m. pI. walvisch -achtigen.
cetr/erta, f. valkerij; -ero, m. staf- of
schepter -drager ; valkenier; -ino, a.
citroen -kleurig; fig. droef -geestig; bergamot ( -achtig); ungiiento cetrino, loodzalf ; - 0 , m. schepter.
cia, f. heup -been.
ctaboga, f. (zeet.) geheel omdraaien V.
e. roei-boot; hacer ciaboga, het hazepad kiezen (eenige menschen).
ciar, V. intr. terug-gaan, terug-varen, tenig-roeien; "terug-krabbelen", afzien
van iets.
[de heup.
clatic/a, f. heup -jicht; - 0 , a. jichtig in
cibera, f. bak-vol graan (molen);afval
V. suiker-riet ; allerlei voedings-granen;
zie oak toIva; moler(ue) como cibera,
afranselen.
cib/ica, f. ijzeren as -staaf; -'ola, f.
wild rund in Mexico, zie bisonte, bison.
cica/tear, V. intr. krcnterig' zijn; -teria,
f. krenterigheid; -tero-a, a. m. f.
schriel, krenterig(niensch); -triz, f.
lit -teeken; -trizaci6n, f. 't dichtgaan
(v. e. wond); -trizar, V. intr. dichtgaan
(wond a. a.); r. genezen, 'n lit-teeken
vorrnen.
[Cicero.
Cicero, m. Cicero, soort letter-tiepen ;
cicerone, m. gids voor .vreemdelingen.
del/ada, f. soort sleepend kleed; -amino, m. alpen-viooltje; -an, m. man
die slechts een bal heeft; a. met
twee teelballen, die niet te zien zijn
(lammetje, geitje); fam. enkel, eenig;
'-ico, a. op een ciklus betrekking
hebbend ; ciklisch; - 0 , m. ciklus, tijdperk; -6n, m. cikloon, kring-storm;
-'ope, m. (mit.) cikloop.
cicuta, f. dolle kervel, scheerling.
cidr/a, f. soort citroen ( -boom); -ada, f.
ingemaakte cidra; -aI, m. aanplant
daarvan ; - 0 , m. cidra-boom.
cieg/amente, adv. blindelings, onbesuisd;
-as: a ciegas, adv. in den blinder
-,-0, blind; m. blinde darm.
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ciguefia
cieIo, m. hemel; cielo de Ia boca, gehemelte (= paladar); cielo raso, zoldering; a cielo descubierto, onder de
bloote hemel; estar heche un cielo,
heel mooi zijn; poner el grito en el
cielo (ook en las nubes), veel "druktel' over iets maken;mudar de cielo,
van lucht verandcren; dar con el puna
en el cielo (of querer coger el cielo
con las manos), 't onmogelijke willen;
[vaya a] cieIo!, wat geet ik erom?;
el mar esta por el cielo, de zee staat
hoog.
cien, a. num. zie ciento, (voer een zeUst. n. w.).
cienaga, f. moeras ; veen, = cenagal,
cien/cia, 1. wetenschap; a ciencia y PJ3ciencia, met mede -weten en geedvinden; ciencias, wetenschappen, vooral natuur- en wis-kundige; - 0 , m.
slijk (poet.); -tific~, a. wetenschappelijk; -to, a. honderd; al tres por
ciento, tegen 3 0/0; m. honderd(-tal);
juego de los cientos, piket (spel);
-topies, m. duizend -poot.
clern/a, f. bloesem van graan- of wijn-stok; -e, m. ('t) builen, en iruen cierne(s), adv.;cogeren cierne, buiten
't jaar-getij plukken; encierne, in zijn
kindsheid, nog onrijp, in 't begin v.:
bloei, i. d. knop, i. d. dop (ook en
ciernes).
cierr/a Espana, f. oorlogs -kreet dey oude
Spanjaarden; -e, m. omheining; (het)
omheinen, omsluiting; sluiting (v. e.
waaier, briefenz.); -0, m. sluiting,
('t) sluiten.
cierto, a. stellig, zeker, waar; por cierto,
stellig; ciertos son Iostoros, 't is volkomen zeker; es 10 cierto que, 't is
zeker dat ...
cierv/a, f. hinde; -0, m. hert.
cierzo, m. noorde -wind ; fam. tener ventana al cierzo, 't hoofd vol wind
hebben,
cifr/a, f. cijfer, zie guarismo; geheimschrift ; cijfer-schrift (muz.) naam-cijfer; toppunt; en clfra, geheim-zinnig;
in 't kort; -ar, V. tr. in geheim-schrift
schrijven ; becijferen; r. beperkt zijn
tot (en).
cigarr/a, f. krekel; -aI, m. buiten (bij
Toledo); -ero, -a, m. t. sigare-maker,
-verkooper ; -ilIo, rn. sigaret, sigaartjej
- 0 , m. sigaar, ook: sigaret, (sigaar
meer puro).
cigofi/aI, m. toe-stel am water te putten,
put-zwengel; -ino, m. ooievaars-jong,
ciguatera, t. geel-zucht.
cigUefI/a, f. ooievaar ; zwengel om, iets
rond te draaien; -a] \ = cigofial, toestel om water te putten, put -zwengel.

cija
ciia, f. zie calabozo, gevangen -hok.
ciJjantro, m. koriander (plant met zeker
zaad); anises de cilantro, koriander suiker -boonen ; -iar, a. van de wimpers; -kia, m. pij, boet-hemd; -in..
drico, a. cilindrisch; -indro, m. cilinder ; kande1aar, vaas -lamp.
cill/a, I. graan-schuur of -bergplaats;
"tienden"; -ero, m. tiend -gaarder en
die ze uitschrijft of over 't tiend -graan
toezicht houdt; zie cilia; en zie despensa
(provizie -kamer) en bodega
(wijn -kelder),
elm/a, f. top; fig. einde; por cima, op
zijn hoogst ;encima, er bovenop; -acio, m. op de doorsnee S -vormig lijstwerk, Fr. cimaise (ook a. e. kapiteel);
-arron, m. f. en a. Am. wild, nbosch"neger, wilde plant; fam. schuw, eenzelvig; haastig gedaan.
cimb/alillo, m. belletje ; '-alo, m. klokje;
"de bellen" (muziek); -anillo, m.
belletje; -ara, I. groote zeis of sikkel; -el, m. '(touw v. lok-duif); -orio,
m. koepel.
clmbr/a, f. houten boog-werk voor gewelf; -ar, of cimbrear, v. intr. zwiepen, zwaaien, Cn) cimbra(s) aanbrengen; -eno, a. buigzaam, lenig, rank.
cimbreo, m. gezwiep, gezwaai.
cimbrico, a. Kimbrisch, v. d. Kimbren.
cimentjado, m., zuivering (goud a. a.);
-ar, v. tr. de grond-slagen leggen v.;
zuiveren (goud enz.}; -erio, = cementerio, kerk -hof.
elm/era, f. helm -kam; -ero, a. wat op
de top is; -iento,m. grond-slag;
~itarra, f. Turksche sabel; -orra, f.
droes (paarde -ziekte ).
cinabrio, m. cinnaber; vermilioen; kwikmijn, kwik.
cinarn/ino, m. 'soort wel-riekende zalf;
-oma, f. -omo, m. kaneel( -boom)
[kegelen.
(oude naam).
cine, m. zink; -a, f. mis -gooi bij 't
cincel, m. beitel; -ado, m. beitel- of
graveer-werk; -ador, m. beitelaar a.
a.; -ar, v.tr. (uit)beitelen, graveeren.
cinc!o,m. vijf, vijf -tal; a. vijf; kegel,
v66I de andere; -uenta, m. en a. num.
vijftig; -uenteno, a. van vijftig, vijftigste.
cinch/a, f. gordel, singel; -ar, v. tr.
de singel aanleggen; omsluiten, omwinden; - 0 , m. breede gordel; naaf band.
clnegetic/a, f. jagers-kunst; - 0 , a. jacht.
cin/ematica, f. bewegings -leer; -ematico,
v. d. hewegingen; -ematografo; m.
bioskoop; lichtbeelden-schouwburg; eracion, f. asch -wording; -erario, a.
asch-; -ereo, a. asch-kleurig.
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circuncidar
cingar, v. intr. sputteren, spetteren (iets
dat bakt).
cln/gulo, m. alba-koord der priesters;
-ico, a. gemeen, plat.
ctnife, m. mug met venijnige steek.
cinlsmo, m. platte opvatting.
cino/cefalo, m. honds -kop (aap); -glosa,
f. (plant) honds -tong; -sura, f. Kleine
B.eer.
cinqu/efio, ot cinquillo, m. hombre -spel
met vijf; -ero, m. zinkwerker.
cint/a, f. lint; band; g;oot net voor de
tonijnevangst: zij -tegels op de vloer;
veterband; cinta manchega, wollen lint
v. verschillende kleuren; cinta de tinto, geel-lederen gordel; en cinta, zwanger; adv, afhankelijk; espada en cinta,
degen op zij; cintas, touw -werk om
een schip; -arazo, m. slag m. .plat
van sabel of degen; -eado, m. met
linten, lint -vormig.; -arear, v. tr. met
het plat v. d. degen slaan; -eria, £.
verzameling linten; Iinte-winkel; -ero,
m. linten-handelaar ; -iIIo, m. hoedlint; ring met vijt edel-steenen; rotting
met diamanten; - 0 , m. lederen gordel, riem; (poet.) dieren-riemj -ura, f.
rniddel: gordel; meter en cintura, in
bedwang houden of dwingen; -urol1,
m. breede zwaardgordeL
cto, m. vinger -glas,
cipayo, m. "Sipajer", Britsch Indisch
inlandsch soldaat.
cipo, m. mijl-paal: mijl-, graf -, grenssteen; -lino, m. cipolien, een soort
marmer van kalk en mika,
[cipres.
clpr/es, m. cipres (boom); -ino, a.

ciquiricata, f. fam. aanhalerij.
circ/o, m. (stiere-jcirkusj -uir, v. tr,
omgaan, orngeven, omringen; -uito,
m. omtrek; corto circuito, kortsluiting;
___ula clon, f. omloop; = ular, f. cirkulaire, rondschrijven; a. omgaand; v.
(in )tr. (do en ) rond -gaan, in omloop
zijn (brengen); -ularmente, adv. in
de rondte.
circulo, m. cirkel; kring; vereeniging;
c. vicioso, kwade kring; c. maximo,
'(sterr.) kring waarvan 't middelp. dat
v. d. bol is; c. horario, middagcirkel
of meridiaan.
circunjcidar, v. tr.
besnijden; -circa,
fam! adv. omstreeks; -cision, f. besnijdenis; -ciso, a. besneden; -dar,
v. tr. omringen; -ferencia, f. omtrek..
omvang; -flejo, a. cirkumflex; -10cucion, f. ompraterij; -Ioquio, m.;
--navegaci6,n, f. omvaring; -naveg,ar,
v. tr. omvaren; -scribir, v. tr. omschrijven, beperken, omgrenzenj
scrlpcion, f. omschrijving, omtrek; beperking, orngrenzing ; -speccio'n, f.

cirial
omzichtigheid; —specto, a, omzichtig,
verstandig; ernstig, eerzaam; —stancia,
omstandi gneid; —stanciado, a. omstandig; —stancial, a. op ('n) omstandigheid (-heden) betrekking hebbend;
—stanciar, v. tr. de bizonderheden noemen v.; —stante, a. omstaand, bijwonend; m. pl. omstanders; —valaci6n, f.
omringing, omwalling; —valår, v. tr.
omringen; omwallen; —vecino, a. naburig, omliggend; —volucion, f. meestal
pl., omwenteling, winding; —yacente,
a. omliggend.
ciri/al, m. groote kerk-kandelaar; —neo,
m. f am. helper, m a a t ; —o, m. kerkkaars.
cirr/o, m., hard niet-pijnlijk gezwel; rank
(v. planten); — oso, a. hard en niet
pijnlijk (zie vor.)
ciruel/a, f. pruim; —o, m. pruime-boom.
ciru/gia, f. heel-kunde; —jano, m. heelmeester.
cisalpino, a. aan deze zijde der Alpen.
cisc/ar, v. tr. (plat) beschijten, (plat)
schijten; me cisco en éi, ik heb sch.
aan hem; —o, m. stof of poeder v.
houts-kool; fam. „mot" (ruzie).
cis/ma, m. scheuring; —måtico, a. schismatisch; —ne, m. zwaan; fig. goed
dichter; —quero, m. met houts-kool gruis gevuld papier, om over te trekken.
cist/el, m. of —er, m. orde v. St. Bernardus; —erciense, a. Cistercenzisch;
—erna, f. regen-put.
cisura, f. in-snijding.
cit/a, f. aanhaling; oproeping; afspraakje;
—acion, f. oproepings-bevel; —ano,
m. fam. = zutano, zoo en zoo iem.;
—ar, v. tr. aanhalen; oproepen; —ara,
f. citer; scheidings-muur v. e. steen
dikte; —arista, m. f. citer-speler; —atorio, a. (rechtst.) citatoir; —erior, a.
aan deze zijde gelegen; '—iso, m.
„gouden regen", = codeso; —ola, f.
molen-klepper (op de graan-bak); —
ote, m. (volkst.) oproeping voor de
rechter.
citr/ico, a. citroen (zuur b.v.); (citr)ina,
f. citroen-oLie; (citr)ino, a. citroenkleurig.
ciudad, f. stad; —ania, f. burgerschap,
-recht; —ano, -a, m. f. burger, -es; a.
burgerlijk, v. e. burger; —ela, f. citadel.
[—o, m. ei vet.
civet/a, f. civet-kat, zie algalia, idem;
civico, a. burger-.
civil, a. burgerlijk; beleefd, fatsoenlijk;
wereldlijk; —idad, f. beleefdheid, hoffelijkheid; —izacion, f. beschaving; —
izador, a. beschavend; —izar, v. tr.
beschaven; civiel maken (crim. zaak);
—mente, adv. beleefd, hoffelijk; op

claro
burgelijke wijze (trouwen b.v. buiten
de kerk).
[landsliefde.
civismo, m. goed-burgerschap, vadercizall/a, f. metaal-afval, -vijlsel; muntafknipsels; —ar, v. tr. (lichte of valsene munt) door-knippen; f. —as, f.
pl. groote metaal-schaar.
cizan/a, v. dolik (onkruid in 't koren);
fig. tweedracht; —ar, v. tr. tweedfacht
zaaien.
clac, m. indrukbare hooge hoed; drieJsantige steek.
clam/ar, v. (in)tr. met geschreeuw vragen,
roepen, jammeren (om); fig. erg noodig nebben; —or, m. geroep; angstgeschrei; gelui van de doodsklok; rumoer; —oreada, f. gekrijt; geschreeuw;
—orear, v. tr. dringend, klagend om
iets vragen, om iets schreeuwen; intr.
de doods-klok luiden; —oreo, m. gelui
der doods-klok; —oroso, a. jammerend (menigte); —oso, a. luidruchtig,
schreeuwend.
clandestino, a. geheim, niet openbaar
claque/ar, v. intr. klappen met de tong;
—o, m. tong-geklap.
clara, f. opklaring; dunner plek in weefsel; clara de huevo, wit van ei; dar
clara, met wit van ei bestrijken; —
boya, f. val licht, dak-venster.
clare/a, f. drank v. witte wijn, honing,
kaneel enz.; —ar, v. intr. beginnen te
d a g e n ; helder worden; opklaren; —te,
a. licht-rood (wijn); m. = vino clarete.
clari/dad} f. helderheid; duidelijkheid;
doorschijnendheid;
harde
waarheid;
glorie; fam. beslist woord v. beklag;
salir a puerto de claridad, zich er
mooi uit-redden; —ficacién, f. klaring;
—ficar, v. tr. klaren; ophelderen; duidelijk maken; r. zich klaren; —ficativo, a. goed om mee te klaren; —*n,
m. trompet(ter); fijn batist; zeet. heldere plek aan nachtelijke hemel; —
nåda, f. trompet -stoot; fam. schandaal, opspraak; zotte inval, dol antwoord; —nero, m. trompetter; —nete,
klarinet(-speler); —netista, m. klarinettist; —6n, m. wit krijt om te
teekenen; —sa, t. non v. Sinte Clara; —vidente, a. helderziend.
claro, a. helder, duidelijk; door-schijnend; licht;, dun-gezaaid; m. open
plek, leemte, zonder bedoeling (stier);
claro raso, open plek in 't bosch; de
claro en claro, door-en-door, v. avond
tot morgen; sacar en claro, in 't
licht steilen; a las claras, in 't openbaar; heel duidelijk; claro (estfi)! dat
is duidelijk!; —scuro, m. verdeeling v.
licht en schaduw, een-kleurige teekening.

clarucho
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clarucho, a. f am. aan -gelengd, slåp.
clas/e, f. soort; klasse; clase media,
midden-stand; —'ico, a. klassiek; voornaam, aanzien-lijk; v. d. klås; m. kiassiek; —ficacion, f. rang-schikking; —
ficar, v. tr. rang-schikken, ordenen.
claudicar, v. intr. hinken, = cojear (dit
meer); fig. zich slecht gedragen, krom
handelen.
claustr/al, a. klooster(-achtig); —o, m.
klooster(poét.); vierkante galerij om
binnen-hof.
clåusul/a, f. klausule; (clausul)ado, a.
met korte klausulen (stijl).
clausura, t. (in-, af-)sluiting (geestelijk
huis, vergadering, zitting, studie-jaar
a. a.); klooster-leven; afzondering, opsluiting; —r, v. tr. sluiten (als bedoeld).
clava, f. knots; —dera, f. prik-ijzer of
-pen; —do, a. vast, nauw-keurig; beof gespijkerd of -nageld; venir clavada
una cosa con otra, goed passen, bij
ling, bespijkering; prikje, wondje; —
elkaar komen; —dura, f. vast-nagemiento, m. (vast-)spijkering, ,-nageling;
—r, v. tr. spijkeren, inslaan (spijker
enz.); bespijkeren; f am. foppen; vernagelen; con tornillos, vast-schroeven;
una viga, een balk vast-spijkeren; fig.
el corazon, door het hart snijden; los
ojos (of la vista) en, de oogen, het
gezicht, strak gevestigd hebben o p ; r.
zich vast-praten; —zon, f. bespijkering; spijker-versiering.
clave, f. sleutel (muziek, geheim -schrift,
enz.) sluitsteen; echar la clave, beeindigen; — 1 , m. anjelier; —llina, f. kl.
anjelier; —ra, f. spijker-gat; —ria,
f. waardigheid
van clavero; —ro,
m. sleutel-bewaarder; kruidnagel-boom;
slot-voogd; —tear, v. tr. met spijker(tje)s
beslaan; veters v. d. metalen puntjes
voorzien; betimmeren; bien claveteade,
in de puntjes.
clavi/cordio, m. soort oud klavier; —'cula, f. sleutel-been; —ja, f. pin; ciavija maestra, spil waarom alles draait;
apretarle a uno las clavijas, iem. 't
vuur aan de schenen leggen; —jera, f.
gleuf i. e. muur voor 't water; —jero,
m. hout waaraan de pennetjes v. e.
klavecimbel of spinet vast-zitten; —llo,
of clavito, m. stiftje, staafje dat de
stokjes of reepjes v. e. waaier bijeenhoudt.
clavo, m. spijker, nagel; eelt-gezwel dat
puntig toeloopt; kruid-nagel; prop van
„werk"; scheele hoofd-pijn; fig. smart,
leed; soort gezwel bij paarden; de
clavo pasado, beslist; hacer clavo, zich
binden (metsel-kalk); meter un clavo
con la cabeza, met het hoofd tegen
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coacreedor
een muur stooten; dar en el clavo,
de spijker op den kop slaan; dar una
en el clavo y otra en la herradura,
onhandig zijn; no de jar ni un clavo,
alles mee-nemen; clavo cabezon, deurnagel met ronde kop; clavos de entablar, clavos para cielos rasos, of clavos para tillados, rozet-nagels.
clem/atita, f. klematis; —encia, f. genadigheid; —^ente, a. genadig.
cler/ecia, f. geestelijkheid; —ical, a.
klerikaal; —icato, m. geestelijke waardigheid; —icatura, 1. geestelijke staat;
—igalla, f. priester-bent; '—igo, m.
geestelijke; de misa, priester; —izon,
m. koor-knaap, = —izonte, m. geestelijke zonder de orders; scheld-woord
voor geestelijke; —o, m. geestelijkheid.
client/e, m. klient, beschermeling; —ela,
f. klientele; bescherming; „klandizie",
afnemer, klant.
clima, m. klimaat, lucht-streek, gesteldheid; —térico, a. klimaats-; klimaterisch; (geneesk.) f am. slecht gemutst;
—åtico, a. veranderlijk; —tura, f. klimaats -invloed.
climax, m. klimax.
clin, f. zie crin; f am. tenerse a las
clines, zich nog trachten te redden.
clinic/a, f. kliniek; —o, a. aan 't ziekbed; m. kliniek-arts.
clino/metro, m. helling-meter; —scopo,
m. helling-kijker.
clisa/do, m. stereotipeeren of over-drukken; —dor, m. over-drukker; —je, m.
overdr uk-kunst; —r, v. tr. over-, afdrukken.
clisé, m. = cliché, cliché, af-druk.
clisobomba, f. klisopomp, door-werkende
lavement -spuit.
clist/el, m. = —er, m. in-spuiting; —
erizar, v. tr. 'n lavement zetten.
clitoris, m. kittelaar.
cio, m. hen-geklok; speel-kuiltje.
cloaca, f. kloaka; goot, riool.
clocar, v. intr. (ue) = cloquear.
cloqu/e, m. = cocle; —ear, v. intr. klokken (hen); —eo, m. hen-geklok; —7
era, f. broed-tijd, broeding; —ero, m.
tonijn-vissener met harpoenen.
clor/al, m. chloral; —o, m. chloor; —
of orme, m.
chloroform;
—osis, f.
bleek-zucht; —otico, a. bleek-zuchtig;
—uro, m. chloruur; bleek-poeder.
club, m. klub; —ista, m. lid v. klub of
societeit.
cluec/a, i. klok-hen; —0, a. f am. afgeleeid (grijs-aard).
coaccion, f. dwang, geweld.
coacerva/cion, f. op-hooping; —r, v. tr.
bijeen-garen, ophoopen.
coacreedor, m. mede-schuld-eischer.

coactivo
coactivo, a. dwingend.
coacusado, -a, m. f. mede-beschuldigde.
coadjut/or, m. koadjutor; —ora, f. koadjutrix (abdis-helpster); —taria, f. coadjutor-schap.
coadministrador, m. mede-beheerder.
coadquisi/cion, f. gemeenschappelijke verkrijging; —dor, -a, m. f. mede-verkrij v ger, -ster.
coaduna/cion, t. vereeniging, menginga
= —miento; —r, v. tr. en r. vereenigen, mengen, inlijven.
coadyu/torio, a. helpend; —var, v. tr.
helpen, bij-staan.
coagula/cion, f. stremming; —nte, a.
stremmend.
coagular, v. tr. stremmen; r. stollen.
coågul/o, m. gel. klonter.
coalescen/cia, f. koalescentie, vereeniging
van te voren gescheiden deelen; —te,
a. een ondeelbaar geheel vormend.
coali/cion, f. bond-genoot-schap; —gados, m. pl. bond-genooten; —gar, v.
tr. enz. (zich) aaneen-voegen in bondgenoot-schap.
coartar, v. tr. beperken; (geneesk.) vernauwen, verkleinen.
coarta/cion, f. zie vor., en (rechtst.) verplichting om de orders te ontvangen
voor geestelijk beneficium; —da, f.
alibi; —r, v. tr. beperken, belemmeren.
coasociado, -a, m. i. mede-vennoot.
coautor, m. mede-werker, -schrijver.
cobalto, m. kobalt.
cobard/e, m. laf-aard; a. laf; —ear,
v. intr. laf zijn; —ia, f. lafheid.
cobert/era, f. (pot-)deksel; fig. koppelaarster; —izo, m. loods; overdekte
g a n g ; —or, m. sprei, deken; —ura,
f. dek; dekking; 't hoed-ophouden of
-opzetten.
cobij/a, i. nok-pan; —adura, f. bedekking, beschutting oi dicht-stopping;
=
—amiento; —ar, v. tr. bedekken,
beschutten; „koesteren"; —o, m. schuilplaats.
cobr/a, f. soort slang (kobra), juk-riem
of touw voor 'n os; —adero, a. invorderbaar; —ador, m. ontvanger; degeen
die int; speur-hond (perro cobrador);
—anza, f. = cobro,; ook: het inzamelen v. geschoten wild; —ar, v. tr.
innen,
inkasseeren,
(terug-)krijgen;
binnen-halen;
fig. opvatten
(liefde
enz.); cobrar ånimo, valor, espiritu,
corazon, enz., moed vatten; cobrar
aliento, op adem komen, nieuwe kracht
of animo krijgen; cobrar fuerzas, op
krachten komen; r. zich her-steilen;
—e, m. koper; —atorio, a. inkasseerings-; —eno, a. van koper, koperachtig-; —izo, a. koper-achtig; —o, m.
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coche
= cobranza; inning, ontvangst; ponerse en cobro, zich in veiligheid steilen; poner mal cobro en, slecht partij
trekken van.
coca, of cuca, m. Peruaansche struik en
blad, waaruit de cocaine; — 1 , m.
klapper -bosch, kokos -bosch; —r, v. tr.
grimassen maken, gezichten trekken;
f am. flikflooien, aanhalen; —rar, v.
intr. coca inzamelen; —rdo, m. krinsing van mannet jes -f azant en kip.
cocc/ion, f. (af)kooksel; koking.
coce/ador, m. f. sterk trappend of slaand
(paøjrd a. a.); —adura, f. (het) achteruitslaan of trappen; = miento, m.; —ar,
v. intr. trappen; trappen geven, zie
acocear; tig. weer-barstig zijn; —dero,
a kookbaar; m. kook-plaats.
coce/dizo, a. =
cocedero; —dor, m.
koker; koker voor stroop-bereiding;
—dura, f. = cochura; —r, v. (in)tr.
(ue) koken; bakken (steenen enz.);
fig. verwerken; r. erge pijn lijden; aan
't koken gaan.
coci/do, m. gekookte spijs, ook vleesch,
„huspot" (zie puchero); a. gekookt;
ervaren; —ente, m. = cuociente, quotient; —miento, m. =± coccion, en
likeur m. kruiden enz.; '•—na, f. keuken; prov. groente -soep, purée; —nar,
v. tr. koken, toebereiden; intr. de pot
koken; fig. zich met een andermans
zaken bemoeien; —near, v. intr. fam.
zich met de kokerij inlaten; —nera, f.
keuken-meid; —nero, m. kok.
cocle, m. enter-haak; —ar, v. tr. enteren;
(tonijnen) a. e. harpoen vangen; v. intr.
= cloquear, klokken (kip); —aria, f.
lepel-kruid.
coco, m. kokos -noot, -palm; worm; boeman; zie ook coca; cocos, m. pl. kralen van kokos voor rozekransen; hacer
cocos, aanhalen, teekenen van verstand-houding geven (verliefden); fam.
ser of parecer un coco, foei-leelijk zijn;
—drileo, a. krokodil-achtig; —drilo,
m, krokodil; verschrikkelijk iets; listige redeneering; —i, m. gepluimde
reiger, even groot als de ooievaar;
—liste, m. Mex. heerschende ziekte.
cocora, m. en f. vervelend en onbeschaamd mensch.
coco/so, a. worm-stekig; —tal, m. kokosaan-plant; —tero, m. kokos-palm.
cocha, f. bak voor 't wasschen van
metalen en f. van cocho; —mbre, m.
vuiligheid; —mbreria, f. hoop vuiligheid; —mbroso, a. vuil; —rro, m. prov.
nap, houten kom; —stro, m. jong v. e.
wild varken.
coche, m. rijtuig, wagen; coche simen,
(Madrid) huur-rijtuig;, coche de linea,

cochifrito
diligence; coche de regalo, rijtuig voor
één paard; coche de alquiler, huurrijtuig; —ar, v. intr. rijden (in rijtuig),
koetsier zjjn; —ra, f. koets-huis; —ril,
a. fam. v. e. koetsier;—ro, m. koetsier;
—vis, m. kuif-leeuwerik.
cochifrito, m. pot van ree- of lamsvleesch.
€ochin/a, f. zeug; —ada, f. = cochineria; —amente, adv. vuil, vies; —åtas,
f. pl. deel vati 't schip dat de bodem
ophoudt; —eria, f. zwijnerij; fam. gemeene daad of uit-drukking; —ero,
a. om aan de varkens te geven; sukkel-(drafje); —illa, f. cochenille (roode
kleur-stof) ;—illina, f. cochinilline, zie
carmina; —illo, m. speenvarken; —o,
m. zwijn; a. ,vuil.
cochi/quera, f. hok voor tamme ever-zwijnen; —te hervite, m. afgeraffeld
iets; „opgewonden standje"; —tril, m.
varkens-kot, zie cuchitril; —zo, a.
gemakkelijk te bereiden.
coch/orro, m. 'n insekt; —ura, f. koking,
kooksel.
coda, f. zie cola, staart., maar ook:
„coda" (muziek); —da, f. = codazo;
—dura, f. loot v. d. wijn-stok, die nog
vast-zit, en die men plant; — 1 , m.
elleboogs -lengte; elleboog-stuk; a. van
elleboogs-lengte; —ste, m. achter-steven; —zo, m. elleboog-stoot.
code/ar, v. tr. m. d. elleboog (aan)stooten;
fig. fam. omgaan met; Am. P. afzetten, oplichten; intr. m. d. ellebogen
een weg banen; stooten; —mandante,
m. mede-eischer; —ra, f. schurft a. d.
elleboog; zeet. dwars-geslagen touw;
—so, m. „gouden regen", = citiso.
codice, m. kodex; oud handschrift.
codi/cia, f. heb-zucht; —ciable, a. benijdens-waard; —ciar, v. tr. begeeren;
—cilar, a. v. e. „kodicil"; —cilo, m.
kodicil; —cioso, a. heb-ziuchtig; '—go,
m. wet-boek; —llera, f. gezwel op
voor-knie (paard); —Ho, m. voor-poot
v. e. dier van schouder tot gewricht;
tak-stomp; muur-hoek; codille, term
van 't „hombre"-spel; —rector, m.
mede -directeur,
codo, m. elleboog(s-lengte); de boj, duimstok, maat; dar de codo, afwijzen, af.stooten; por los codos, oveir-matig; —'n,
m. staart-zak v. leer (voor een paard);
—natorio, -a, m. 1. mede-sschenkend;
—rniz, f. kwartel.
coe/cuacién, f. (belastnig-)„omslag"; —
ducacion, f. koéducatie; —ficiente, m.
koéfficient; a. mede-optredend; —piscopo, m. mede-bisschop.
coerc/er, v. tr. dwingen; —ible, a. binnen
zekere ruimte te houden; dwingbaar;
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coheredar
samendrukbaar; —ion, f. dwang (rechtst.); —itivo, a. dwingend (id.). .
coetaneo, a. van dezelfde tijd. [leef-tijd.
coevo, a. = coetaneo, en van dezelfde
coexist/encia, f. ('t) samen voor-komen;
—ente, a. te zelfder tijd voorkomend;
—ir, v. intr. samen voor-komen.
cof/a, f. zeet. mars, (mast-)korf; —ia, f.
netje, mutsje; —ieta, f. mutsje; —in,
m. (fruit-)mandje; —osis, f. gel. doofheid; —rade, m. lid eener broederschap; —radia, f. (geestelijke) broederschap; dieve-bende; —re, m. soort
kleere-koffer; doos v. e. druk-pers; —
rero, m. koffer-maker.
cog/edera, f. verzamel -korf (bijen); —
edero, m. inzamelaar; —edizo, m. plukbaar, in te zamelen; —edor, m. inzamelaar; gereedschap om vuilnis op te
rapen; plukker; —edura, f. pluk, inzameling; —er, v. tr. plukken; grijpen;
inzamelen; krijgen, oploopen; (Am,,
Arg. en Cuba) plat: „naaien"; coger
entre puertas, in 't nauw brengen,
dwingen; coger un resfriado of un
constipado, kou vatten; —ida, f. fam.
oogst, inzameling; ('t) gegrepen worden v. d. torero door de stier; —ido,
m. vouw, plooi (in goed).
cogita/bundo, a. peinzend; —cion, f.
over-peinzing; —r, v. (in)tr. (over-)peinzen; —tivo, a. nadenkend.
cogn/acion, f. aan-verwantschap; —-ado,
a. aan-verwant; — åtico, a. van aanverwantschap; —icion, f. gel. voor
conocimiento; —omento, m. eere- of
spotnaam.
cogo/lmar = colmar, over-laden; —Ho,
m. hart v. kool, salade enz.; spruit,
loot; —illito, m. puikje, ,,room";—te,
m. achter-hoofd; —tera, nek-beschermer a. e. hoed.
cogu/cho, m. minder -waardige suiker;
—jada, f. = cochevis, kuif-leeuwerik;
—jon, m. hoek v. e. matras of kussen,
pl. afgeplatte smaragden (amandelvormig); —jonero, a. hoeken hebbend
als matras of kussen; —Ila, f. monniks-kap; -^-Hada, f. gerookte tong en
keel v. e. varken; —rda, yf. kalebas.
cohabit/acion, f. (rechtst.) kohabitatie;
—ar, v. intr. (rechtst.) kohabiteeren.
cohech/ador, -a, m. f. omkooper, -ster;
—ar, v. tr. omkoopen; de laatste maal
ploegen; —azén, f. eerste of laatste
bewerking v. d. grond; —o, m. omkooping; tijd waarin de eerste of laatste bewerking van 't land geschiedt.
cohere/dar, v. tr. mede-erven; —dero, -a,
m. f. medeérfgenaam; —neia, f. samen-hang; —nte, a. samen-hangend,
aangehecht; aan één stuk.

cohesion
cohe/støn, f. samen-hang; —fe, m. vuurpijl, ook: zwermer, voetzoeker; —tero,
m. vuur-werk-maker.
cohib/icion, f. onderdrukking; verbod; —
ido, a. verlegen; —ir, v. tr. verbieden,
onder-drukken, tot reden brengen; —•
ido, a. verlegen.
coho/mbral, m. komkommer-aanplant;—
moro, m. komkommer, meer pepino;
—mbrillo, m. augurk; —nestar, v. tr.
eerlijk of fatsoenlijk voor-steilen (daad).
coim/a, m. loon dat men aan een speelhuishouder betaalt; f. publieke vrouw;
—e, m. speel-huis-houder; Mex. biljard-jongen; —ero, m. zie coime.
coin/cidencia, f. samen-treff ing; —cidente, a. samen-treff end; —cidir, v. intr.
samen-treffen; —dicante, a. gel. bijkomstig (verschijnsel); —teresado, m.
mede -belang -nebbende.
coito, m. bij -slaap.
coj/ear, v. intr. hinken; onoprecht handelen; saber de qué pie cojea, zijn
zwak kennen; —era, f. mankheid;
—ijo, m. klacht of twist over nietigheid;
beestje; —ijoso, a. om kleinigheden
boosi —in, m. kussen (niet op, bed);
—inete, m. kussentje; —itranco, a. en
m. f. farn. rusteloos rond-hinkend(e
manke); —o, -a, m. f. m a n k e ; a.
mank; wiebelend (talel of stoel); andar a la påta coja, hinke-baantjespelen; —6n, m. bal (testiculum); —
udo, a. gaaf, ongesneden (dier).
cok, m. zie coke, kooks; —e, m. = cok
en coque.
col, f. kool (groente).
cola, f. staart; sleep; uit-einde; lijm;
cola de carnaza, meubel-rijm; hacer
cola, i. e. rij wachtenden gaan staan,
zoo'n rij vormen; a la c o k , tam. achteraan; apearse par la cola, f am. 'n
zot antwoord geven; hacer bajar la
cola, 'n toontje lager laten zingen;
llevar la cola, de laatste zijn; tener
of tråer cola, 'n staartje hebben; cubrirse la cola, nietige uitvluchten zoeken; cola de pescado of de pez, vischlijm; cola de zorra, vosse-staart (plant);
cola de caballo, paarde-staart (plant);
' —boraciori, f. samen-, mede-werking;
—borador, -a, m. f. mede-, samenwerker, -ster; —borar, v. intr. samen-,
mede-werken aan (a); —cion, f. vergelijking; kollationeering; kollatie, 't
verleenen v. e. geestelijk „beneficium";
lichte
maal-tijd
op
våsten-dagen;
avond-eten zonder vleesch op våstendagen; tråer a colacion, met bewijzen
voor den dag komen; tråer a colacion
y particion, tot toekenning en deeling
komen; —cion ar, v. tr. kollationeeren;
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colega
toe-kennen („beneficium"); —da, f.
loog-sop; wasch-goed; filtreering; f am.
goed gesmede degen; salir a la colada, e. vergeten ding: voor den dag
komen; —dera, ±. zijg-dijk, filter,
=
—dero, m. en nauwe door-gang;—do,
a. gesmolten; aire colado, tocht, trek,
= corriente de aire; m. klaplooper;
—dora, f. wasch-vrouw; —dura, f.
filtreering; gefiltreerde vloei-stof; —
mbre, m. = corambre; —pez, f. of colapiscis, f. = cola de pez, visch-lijm;
—pso, m. al-geheele instorting; —r, v.
tr. (ue) laten door-zijgen, filtreeren; een
geestelijk
^beneficium"
toe-kennen;
door nauwe door-gang laten gaan;
wasschen (lijf-goed); ve el wijn drinken;
colar la ropa, de wasch doen; intr.
door nauwe door-gang gaan; voor
waar of goed doorgaan; uitlekken
(zaak); f am. esa no cuela, dat gaat
niet
op; goed terecht-komen (iets
moeilijks); r. f am. zich ergens indringen; doorsijpelen; colarse a foinido,
—teral, a. van (aan) beide zijden
(staand of liggend); in de zij-linie;
—tivo, a. toewijs- of toeken-baar (kerkelijk goed); filtreer-, wasch-.

colch/a, f. gestikte deken, sprei; —ado,
a. =
acolchado, door-stikt, gestikt;
—adura, f. watteering en door-stikking; —ero, m. maker v. matrassen,
gewatteerde spreien enz.; —on, m.
matras; —onero, -a, m. f. matrassenmaker of -maakster; —oneta, f. stoelof bank-kussen.
cole/ada, f. kwispeling, slag m. d. staart;
—adura, f. (het) kwispelen m. d. staart;
—ar, v. intr. m. d. staart kwispelen;
—ccion, f. verzameling; stel; —ccionador, -a, m. f. of coleccionista, m. f.
verzamelaar; —ccionar, v. tr. verzamelen; —eta, f. kollekte, inning van gelden; collecta, eik der mis-gebeden;
—ctacion, f. inning (v. gelden); —ctar,
v. t r . - i n n e n = recaudar, heffen; kollekteeren; —cticio, a. (mil.) uit nieuwe
lichtingen samen-gesteld; —ctividad,
gezamenlijkheid; f. —ctivo, a. verzamel-; v. allen of alles bijeen, tegelijk,*
r— ctor, m. inzamelaar, ontvanger; zie
recaudador, id.; —cturia, f. ontvangerschap; ontvangers-kantoor.
coleg/a, m. amt-genoot; —atario, -a, m.
f, mede-erf genaam, -erfgename; —
iado, a. lid v. e. colegio (arts, notaris);
—ial, a. kollegiaal; v. e. „colegio";
—ial, -a, m. f. leerling(e) v. e. middelbare school; kollegiaal, houder v. e.
studie-beurs; kapittel van kanunniken
zonder bisschops-zetel; —iata, f. kapittel van kanunniken zonder bis-

coieo

^

schops-zetel, niet-bisschoppelijke kerk; j
—iatura, f. studie -beurs, plaatsing a. e. I
„colegio"; —io, m. kollege (middel- |
bare) school; lichaam van personen j
van dezelfde waardigheid (bij ons ook |
„kollege"); colegio electoral, kies-kol- |
lege; —ir(i), v. tr. at-leiden, een ge- j
volg-trekking maken.
|
cole/o, m. f am. kwispeling met de staart j
—optero, m. e n a . schildvleugelig (in- !
sekt); '—ra, f. gal; toom, drilt; montar •
en colera, driftig worden; el colera, |
de cholera; —'rico, a. driftig;'—ra morbo, m. cholera (buik-ziekte); —ro, m.
lijm-pot; Am. (mijnb.) helper v. e. baas; j
—ta, f. haar-staartje b.v. als de to- |
rero's dragen; aanhangsel; —tero, m. j
maker van b uff el-lederen wambuizen; ;
—tin, m. wambuis, jasje van buffel- :
leer; —to, m. wambuis; fam. lichaam zonder mouwen; ajustar el coleto,
duchtig, flink onder-handen nemen; i
coger el coleto, te pakken nemen; ;
fam. echarse algo al coleto, zich iets
aantrekken, ook: naar binnen slaan j
(drank).
colga/dero, a. om op te hangen; m. j
haak a. a. om op te hangen; m. haak, '
pen, ring, waaraan men ophangt of j
vast-bindt; touwen om op uit te hangen a. a.; —dizo, m. afdak, luifel; a.
(af)hangend; —dor, m. colgador de ro- i
pa, kap-stok; —dura, f. behang; over :
een balkon gehangen kleed; colgadura
de cama, bed-gordijn; —oj, m. (afhangende) lap; druive-tros die aan de
zoldering hangt; —r(ue), v. tr. en intr. j
ophangen (aan, de) hangen; behangen;
fig. colgar a uno, iem. 'n geschenk i
zenden op verjaar- of naam-dag.
j
colibri, m. kolibri (zeer kleine vogel).
colic/a, f. lichte koliek; —o, m. en a. ;
(dolor) colico, koliek; — de Miserere, j
darm-kronkel-koliek, = ileo of volvo '•
of vélvulo, ook pasion iliaca.
colicuacion, f. smelting, vloeibaar -making; —cuar, v. tr. smeiken, vloei-baar
maken; —cuativo, a. koilliquatief (zie ;
colicuacién); —uecer, tr. = colicuar. |
coliflor, f. bloem-kool.
!
coliga/cion, f. bond; komplot; verbinte- :
nis; —r, v. tr. en r. (zich) in bond >
vereenigen, onderlmg verbinden.
colilla, f. stompje^ (v. e. sigaar of sigaret). I
colin, m. volkst. kort-staartig paard;- — |
(lin)dånte, a. aangrenzend, belendend. !
coli/na, f. heuvel; zaad van kool; —no, |
m. nog on-overgeplante kool; —rio,
m. smeersel voor de oogen; —seo, m.
schouwburg; Colosseum; —sion, m. j
botsing; —tigante, m. f. collitigant, die I
mede een proces voert.
i

color
colm/ado, a. overladen, boordevol; m.
fam. eethuis; —ar, v. tr. over-laden;
r. overvol raken; —ena, f. bije-korf;
—etiar, m. plaats voor bije-korven; —
enero, m. ijmker; —enilla, f. morel
(vrucht); —eno, m. fam. hooge hoed;
—illada, f. = colmillazo; —illar, r.
van de hoek- of slag-tanden; —illazo^
m. beet of stoot (hoek-of slag-tanden);
—illo, m. hoeg- of slag-tand; escupir
por los colmillos, bluffen; —illudo, a.
stevige hoek- of slagtanden hebbend;
fig. niet te bedriegen; —o, m. toppunt;
over-maat; afloop; m o p ; a. hoogste,
uiterste; a colmo, overmatig, overstelpen; llegar a colirno, ten top stijgen.
coloc/acion, f. plaatsing; betrekking; —
ar, v. tr. plaatsen, rangschikken; een
plaatsing geven; r. zich vestigen, trouwen; —utor, m. mede-spreker, toegesp rok ene.
colo/dra, f. melk-emmer; ook houten
wijn-houder bij de herbergiers; dronklap; —drillo, m. achter-hoofd; caer
de colodrillo, achter-over vallen; —dro,
m. houten schoeisel, zie almadrena;
—fon, m. datum en plaats v. d. uitgave enz. v. e. boek; —fona, of colofonia, f. droge hårs, afkomstig van de
neerslag der distillatie van terpentijn;
—fonita, f. grijs of rood graniet.
Colombi/a, f. 'n republiek in Z. Amerika; —(colombi)ano, m. f. en a. Colombiaan(sch), Colombiaansche.
colom/bina, f. lood-erts; —bino, m.
meng-bak v. d. potte-bakker.
colén, m. dikke darm; hoofdzin; Colon,
Columbus; —(lon)ia, f. kolonie; zijden
lint v. twee of meer vingerbreedten, fam.
*,Keulsch water"; —ial, a. koloniaal;
—izable, a. kolonizeerbaar; —izacion,
f. volk-planting; —izar, v. tr. kolonizeeren; —o, m. pachter, boer; kolonist.
coloqu/intida, f.
kolokwint
(purgeerkruid); —io, m. samen-spraak.
color, m. kleur; blanketsel; voorwendsel;
de color, gekleurd (b.v. broek, ras);
color blanco leche, room-kleur; color
quebrado of quebradizo, zwakke kleur;
so color, onder voorwends.el; un color
se le iba y otro se le venia, hij (zij)
verschoot telkens van kleur ;—acion,
f. kleuring, verving; —ado, a. gekleurd; rood; donker (tabak); volkst.
gemeen, vuil; ponerse Colorado, blozen; —ar, v. tr. kleuren, verven; fig.
vermommen, ånders voor-steilen; —ativo, a. kleur-gevend; —ear, v. tr. voorwendsel te-baat-nemen, vermommen,
ånders voor-steilen; intr. blozen; r.
zich kleuren; —ete, m. blanketsel; —
ido, m. kleuren-menging, „koloriet";

colosal
-idor, a. en m. kolorist(isch); -in, m.
kakelbonte kleur; helle kleuren tegenover elkaar ; -ir, v. tr. de verf geven,
kleuren; fig. bemantelen; -ista, m. f.
kolorist (e).
colos/al, a. kolossaaI; - 0 , m. kolos.
colpa, f. bijmengsel voor 't bewerken
van zilver en andere edele metalen.
columb/ino, a. duif -achtig; -rar, v. tr.
gewaarworden, uit de verte waarnemen; fig. bespeuren.
colum/elar, a.: diente coIumelar, snij tand, zie colmilIo; -oa, f. of coluna,
f. ·kolom, zuil; koIonne; steun( -pilaar);
~nario, a.: moneda coIumnaria, zilveren munt in Spaansch Indie met
twee zuilen er-op; -nata, f. zuilenrij; -piar, v. intr. schommelen; v. intr.
schommelen; wippen; -pia, m. schommel; schommeling.
colu/sion, f. (rechtst.) verstand-houding
v. partijen ten nadeele v. e. derde;
-sorio, a. kollusoir (zie colusion );
-torio, m. gorgeling, gorgeldrank.
colza, f. kool-zaad.
cell/acton, f.= colacion, lichte maal-tijd
enz.; -ado. m. heuvel ; -ar m. haIsketen; -band; -ring of -ketting; artn, .m, zie aIzacuello, 'kraag v. e.
geestelijke; collartn de columna, rendloopende kapiteel-versiering ; -arino,
m. boven -eind zuil ; riggel bij mond
v. e. kanon.
[cacao
Collado (Peru), groot tafelland v. Titicoll/arazo, m. zoog-broeder; -azo, m.
boere -knecht; --eja, f. mol-slat
eias, f. pl. kliertjes a. d. hals v. e.
schaap, naast kop; -era, f. gareel;
-eron, m. vergrootw. van collera,
mooi, sterk en, licht gareel voor rijtuig-paarden; --eta, f. kooltje ; -6n,
m. fam. laf -aard; .Jcloot": vleeschknob bel i. d. hals v. e. as; zeet. katrolIus; trek-dier met coIIera; ketting v. e.
dwang -arbeider ; -onada, f. fam. laffe streek, lafheid; -oneria, f. lafheid.
coma, f. komma ; slaapziekte.
comadr/e, 1. peete-moei; vroed-vrouw,
fam. getrouwde vrouw uit het yolk;
-ear~ v. intr.
buur -praatjes houden;
huur-bezoeken brengen; -eja, 1. wezel; -eria, f. geklets; -ero, a. die
van babbelen houdt; -on, m. verloskundige.
comal, Am. Mcx, steenen koekepan.
comand/ancia,
f.
bevelhebber-schap;
kommandement; -anta, f. kommandantsche; vIagge-schip; -ante, m. bevel-hebber; comandante general, opper-bevelhebber;
-dantear,
v. intr.
siecht bevel voeren; -dar, v.tr. bevelen; -ita, f. vennootschap; -itario,
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comendador

m. kommanditaire vennoot ;-0, m.
bevel-voering.
comarc/a, f. land-streek; -ano, a. aangrenzend, naburig; -ar, v. tr. boomen
in rechte lijn en op gelijke afstanden
planten; intr. grenzen.
comatoso, a. "coma" of slaapziekte.
comaya, f. = zumaya, soort nacht -uil.
comba, f. buiging, welving; maker; (,t)
touwtje-springen;
spring-touw;
fam.
hacer combas, het lichaam heen en
weer schommelen; saltar a la cornba,
touwtje springen; -da, f. fam. dakpan; -Iacharse, v. r. intrigeeren; -r,
v. tr. buigen, welven; r. krom-trekken,
zich welven.
combat/e, m. gevecht; strijd; -ible, a.
bestrijdbaar, bevechtbaar; -idor, -a,
m. f. strijder, strijdster; -iente, m. =
combatidor, -a; -iente, a. strijdend,
vechtend; -ir, v. tr. bestrijden, bevechten ; tegen-spreken; intr. strijden,
vechten; r. met zichzelf strijd voeren..
elkaar bestriiden.
combeneficiado, -a, m. f. mede -bevoor deelde.
combes, m. opper-dek v. e. schip (ook
puente of puente superior).
combina/ble, a. bijeen te brengen; cion, f. bijeen-voeging; schikking; do, a. bijeen-gevoegd; samen-gesteld
(niet enkelvoudig); -r, v. tr. en r.
(zich) bijeenvoegen; -torio, a. bijeenvoegings-..
combo, a. gebogen, gewelfd; m. blok,
steen, waarop wijn -vaten.
combu/rente, a. (gel.) brandbaar, brandend; -stibIe, a. brandbaar; -stion,
f. verbranding.
corned/ero, m. eet-zaal ; etens-bakje; a.
eethaar; -ia, f. blij -spel; tooneel-stuk;
de capa yespada, waarin de voorn.
personen edelen of ridders zijn ; de
figur6n, zeden-spel; herelca, waarin
voorn, personen vorsten; comedias caseras,liefhebberij -kornedie ; -iador, -a,
m. f. bemiddelaar, -ster; -iante, -ta,
m.,f. tooneel-speler, -ster; de fa legua,
rand -trekkend; -iar, v. tr. gelijkelijk
verdeelen; -ido, a. wijs, gematgid, ingetogen; -imiento, m. gematigdheid,
beleefdheid; . beleid; -io, ffi. middelpunt (rijk, provincie enz.); tusschentijd; -ir, v. tr. (i) over -denken, maatregelen beramen of nemen; r. zich
in' acht nemen; zich weerhouden; -or,
m. eet -zaal, -kamer ; veel-eter,
cornejen, m. witte mierof termier.
comejonera, f. witte -miere -nest;
fam.
Am. verzamel-plaats voor slecht levende mcnschen.
comend/ador, m. kommandeur, ridder

comensal
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compadraje

met kommandement; tit el v. o versten
zwelgerij; ^lona, f. == comilitona; —
v. zekere godsd. orden; —dadora, f.
16n, -a. a. en m. f. groote eter, vraatoverste (non) v. e. geest. orde; —adoziek, gulzig; —Ilas, f. pl. aanhalingsria, f. = encornienda, kommandeurteekens; —near, v. intr. fam. zich inschap enz.; —atario, m. geestelijke die
laten met wouwelijk werk; —nero, m.
geest. goed in vrucht-gebruik bezit; —
, J a n H e n " ; —no, m. komijn.
aticio, a. v. d. aanbevelings-brieven d.
comis/ar, v. tr. beslag leggen op; —aria,
e. prelaat af-gegeven; —atorio, a.
f. kommissariaat; —ariato, m. komaanbevelings-; —ero, a.
leen-gever
missariaat, kommissarisschap; —ario,
(stad a. vorst a. a.).
m. kommissaris; administrateur („purcomensal, m. f. tafel-genoot; kommensaal;
&er"); —i6n, f. kommissie; opdracht;
—idad, f. (het) tafel-genoot of huiskomité; —ionado, adj. en m. i. (pergenoot zijn.
soon) belast met de uitvoering v. e.
coment/ador, -a, m. f. komrnentarist (e);
zaak, gekomitterde; — de apremio,
—ar, v. tr. kommenteeren; —tario, m.
idem om dwangbevel of sommatie uit
kommentaar; fig. boos-aardige uitleg;
te voeren; —ionar, v. tr. in kommissie
—o, m. — comentario.
zenden; opdracht geven; —ionario, m.
comenza/dero, a. te beginnen; —r, v.
=
comisionado; —ionista, m. komtr. (ie) beginnen.
missionair; agent; —o, m. b e s l a g l e g comer, v. tr. eten; weg-vreten; vernieging,
konfiskeering;
gekonfiskeerde
len; slaan (in 't ischaak- en dam-spel);
smokkel-waar; caido de comiso, waar
comer de mogollén, klap-loopen; f am.
beslag op gelegd is; —orio, a. (rechtcomer pan con corteza, niemands raad
st.) commissoir (die vervalt als niet
noodig hebben; con su pan se lo coma,
aain voorwaarde voidaan).
dat is zijn zaak; tener que corner,
comist/ion, f. =
conmistion, mengsel,
zijn levens-onderhoud nebben; ganar
(ver)menging; —rajo, m. rommel-pot.
de comer, zijn levens-onderhoud vercomisur/a, f. hechting der deelen v. d.
dienen; r. zich opvreten; comerse las
schedel; comisura de los labios, mondunas, 't land hebben; f am. comerse
hoek; —al, a. (ontleedk.) aan-eenla partida, de zaak gesnapt hebben.
hecnting.
comer, m. maaltijd, eten; de buen cocomit/al, a. grafelijk; —ativa, f. stoet;
mer, gewoonlijk goede eet-lust heb—ente, m. kommitent; die een order
bend; goed om te eten; —ciable, a.
geeft, afnemer.
verhaindeibaar; —cial, a. handels-; —
como, adv., evenals, gelijk, zoowat: cociante, m. f. koop-man, -vrouw; a.
mo de quince aiios, zoowat 15 jaar
handel-drijvend; —ciar, v. tr. verhanoud; conj. aangezien; naaar-mate; als,
delen; omgang hebben met; intr. hanindien (met subj): como sigas • asi,
del drij ven; —cio, m. handel; omals je zoo voortgaat; als maar.
gang; koop-man-schap; „commerce"
como, adv. hoe, hoedanig; como quiera,
(kaart-spel).
hoe ook; gcémo no? waarom niet?
comestible, a. eetbaar; m. pl. eet-waren.
c6mod/a, f. komniode.
comet/a, m. staart-ster; f. vlieger(spel);
comodable, wat uitgeleend kan worden.
—ario, a. v. e. komeet; —er, v. tr.
comodamente, adv. gevoegelijk.
bedrijven, begaan; opdragen (zending);
comod/atario, m. (rechtst.) die leent op,
1
r. zich in iets steken;*—ido, m. op3 ,kommodaat"; —'ato, m. (rechtst.) komdracht.
modaat, gratis-leening, in natura terug
comezon, f. jeuk, jeuking; onmatige bete geven; —idad, f. gemakkelijkheid;
geerte; manie.
wel-gesteldheid; nut; '—0, m. nut; adj.
comible, a. fam.. net eetbaar.
gemakkelijk, geriefelijk; —oro, m. komc6mi/ca, f. tooneel-speelster.
modore (komm. v. e. eskader in de
comi/cial, a. van de comitién; —cio,
Ver. St.)
m. comitium, volks-vergadering der
comodon, a. voor alles te gebruiken,
Romeinen; '—co, m. tooneel-speler; k o dienstig.
miek; van 't blijspel; grappig;.—da, f.
compac/idad, f. ineeri-gedrongenheid; —
maal(-tijd); fam. comida de goma,
to, a. ineen-gedrongen, beknopt.
goed maal dat nåets kost; —dilla, f. 1 compadecerse; v. r. mede-lijden hebben
dineetje; genoegen; la caza es su comet (de); elkaar kunnen verdragen.
midilla, "hij is dol op de jacht; —do,
compadr/aje, m. = compadrazgo; —ar,
a. verzadigd, zat; comido por servido,
v. intr. vriend of peet worden; —azgo,
van de hand in de tand; —enzo, m.
m. peet-schap, overeen-komst om het
begin; —liton, m. zie conmiliton; —lipubliek te bedotten; —e, m. peet; And.
tona, f. fam. overvloedig, rijk maal;
vriend, kameraad; —eria, f. peet-

compaginacion
schap, betrekking tusschen vrienden
of peeten.
compag/inacién, f. verbintenis, regeling,
vereeniging; —inar, v. tr. regelen, rangschikken; overeen-brengen; r. overeenkomen, zich rijmen (met, con).
compan/aje, m. = —go, m. wat men
bij 't brood eet.
compan/a, f. (ongebr.) zie compania;
en amor y compana, eensgezind en
met genoegen; —ero, —a, m. f. medegezel, kameraad, kollega, konfrater;
mede-werker; gelijke; weder-gade; —
ia, f. gezelschap; maatschappij; kompagnie (soldaten); tooneel-troep; —on,
m. zie testiculo, teel-bal.
compar/able, a. vergelijk-baar; —acion, f.
vergelijking; —ar, v. tr. vergelijken;
—ativo, a. vergelijkend; —ecencia, f.
verschijning (voor rechter); —ecer, v.
intr. verschijnen (voor rechter); —
eciente, m. komparant (die voor rechter verschijnt); —endo, m. daging, oproeping; —icion, f. voor comparecencia,
en comparendo; —iente, m. 1. een v.
wederzijdsche schoon-ouders; —sa, f.
trdep figuranten,
menigte gekostumeerden.
compart/e, m. partij (in rechts -geding);
—imiento, m. afdeeling, koepee (in
trein b.v.); uitdeeling; afpassing; —
ir, v. tr. ver-, uitdeelen; af-, in-deelen;
ideelen; afpassen.
compés, m. maat; passer; kerk-portaal;
voor-beeld, regel, stelsel; orde, kompas; maat-slag; scherm-stand; echar el
compås, de maat slaan; al—, in de
maat, in de p a s ; (compas)adamente,
adv. geregeld, in de maat.
comp as/ar, v. tr. met de passer af meten,
afpassen; de maat aan-geven; in de
maat doen; binden, vast-maken, dringen; —ible, a. deernis-waardig; medelijdend; —illo, m. muz. vier-kwartsmaat; —ion, f. mede-lijden; —ivo, a.
mede-lijdend, barm-hartig. compat/ibjlidad, f. vereenigbaarheid; —
ible, a. vereenigbaar, rijmbaar.
compatri/cio, m. = compatriota, landgenoot.
compeler, v. tr. dwingen, nopen.
compendi/ar, v. tr. verkorten, uittreksel
m a k e n van; samen-vatten; —o, m.
overzicht, uittreksel; —oso, a. beknopt,
verkort; —sta, m. schrijver v. overzicht of uit-treksel.
compens/ar, v. tr. vergoeden, beloonen;
r. zich schade-loos steilen; —atorio,
a. schadeloos-stellend; —acion, f. schadeloos-stelling, vergoeding.
compet/encia, f. geschiktheid, bevoegdheid; mede-dinging, wed-strijd, kon-

composicion
kurrentie (dan =
competicion); a
competencia, om strijd; —^ente, a. m. f.
bevdegd, geschikt; wat iemand toekomt; konkurrent, konkurreerend; —
er, v. intr. toe -komen, van iemands
bevoegdheid zijn; —icion, f. zie competencia; —idor, m. mede-dinger, deelnemer a, e. wed-strijd; konkurrent; —
ir(i), v. intr. mee -dingen, konkurreerén,
't zelfde nemen als een ander.
compil/acion, f. verzameling; —ador, -a,
m. f. bijeen-lezer; —ar, v. tr. bijeenlezen, verzamelen.
compinche, m. fam. kornuit.
complac/edero, a. = complaciente; —
encia, f. mee-gaandhedi; vergenoegdheid; —^er, v. tr. (iemand) ten genoegen zijn; r. behagen scheppen in (de),
vergenoegd zijn (de); —ido, adj.: complacido a, vergenoegd over; —iente, a.
wel-willend.
comple/entario, a. aanvullend; —mento,
m. aanvulling, voltooiing; komplement;
—tar, v. tr. aanvullen, voltooien, kompleteeren; —tas, f. pl. avond-dienst of
kompleeten; —tivo, a. aanvullend; —
to, a. volledig, voltooid; algeheel; —
—torio, a. v. d. „kompleeten" (kerkdienst).
complex/idad, f. samen -gesteldheid, ingewikkeldheid; —ion, t. gestel; —ionado,
a. mal of bien, slecht of goed v.
gestel; —ional, a. v. h. gestel; —o, m.
samen -stel.
complic/acion, f. verwikkeling, komplikatie; —ado, adj. verwikkeld, gekompliceerd; —ar, v. tr. en r. (zich) verwikkelen; een komplikatie vertoonen
(ziekte).
[plichtig.
cémpHce, m. f. mede-plichtige; a. medecompli/cidad, f. mede-plichtigheid,
complot, m. samen-zwering; —ista, m. f.
zamen -zweerder, -ster.
complutense, a. van Alcalå de Henares
(Spanje); m. f. iemand v. Alcalå de
Henares (universiteit).
compon/edor, m. toon-dichter; zet-raam;
bemiddelaar; —enda, f. schikking; —
ente, a. samen-stellend; —er, v. tr.
samen-steilen, bijeen-brengen; verzinnen; schikken, herstellen; op orde m a ken,
„doen"
(kamer);
opmaken,
tooien; matigen; komponeeren; zetten
(drukkerij); r. zich kleeden, optooien;
—ible, a. in der minne te schikken,
bij te leggen.
comport/a, f. houten mand voor geplukte
druiven; —able, a. dragelijk; —amiento, m. gedrag, houding; —ar, v. tr.
dragen of vervoeren met een ander;
verdragen; r. zich gedragen.
compos/icién, f. samen -stelling; schik-

compota
king, kompositie ; opstel; vertaal-opgave; herstelling; 't in orde maken
(v. e. kamer); 't zetten (drukkerij);
hacer composicion de lugar, alles in
aanmerking nernen om een zaak goed
af te doen; -itor, m. = componedor,
('t eerste meer) letter -zetter (beter
cajista}; de repente, improvisator; telano, a. (iem.) van Santiago de Compostela; -tura, f. samenstelling, versiering;
ingetogenheid; herstel; bij mengsel; op -orde -brenging.
compotja, f. ingemaakte vruchten, "compote"; -era, f. schaal of pot daarvoor.
cornpra, f. (aan-)koop, in-koop ; "bood·
schap": -dillo, m. soort hombre -spel ,
= -do, m.; -dor, -a, m. f. kooper;
-ster; in-kooper, -ster ; die de "bood·
schappen"doet; -r, v. tr. koopen, in-,
aan -koopen; -venta, f. in: contrato
de conpraventa, kontrakt v. koop en
verkoop.
compren/der, v. tr. begrijpen; samen - vatten; bevatten; verstaan; -sibilidad, f.
begrijpelijkheid; -sible, a. begrijpelijk; -sUm, f. begrip, bevatting; -siva,
a. vlug van begrip; (veel-)omvattend.
cornpres/a, f. kompres; -ible, a. samen-drukbaar, meer comprimible; ion, f. samcn-drukking ; (spraakk.) samen -trekking (letter -grepen of klinkers); -ivo, a. om mee samen te
drukken; -or, a. samen-drukkend. "
comprim/ible, a. samen-drukbaar; -ir,
v. tr. samen-drukken, in-, tegen-houden; r. zich inhouden.
comprob/acion, f. bevestiging; legalisatie; -ar, v. tr. (ue) bevestigen; kollationeeren.
cornprofesor, m. mede -leeraar, adjunkt
v. e. leeraar of onderwijzer.
compromet/edor, a. fam. a. kornpromiteerend; m. f. scheidsrechter; -er. v.
tr. in iets betrekken, verantwoordelijk
stellen; kompromiteeren; in gevaar
brengen; scheids -rechters stellen; r.
zich verbinden, betrokken raken in;
zich kompromitteeren, in gevaar brengen; -imiento, m. het zich kompromiteeren enz.; scheidsrechterlijke uitspraak,
compromis/arlo, m. (rechtst.) scheids -rechter; - 0 , m. kompromis: onderwerping
a. e. scheids -gerecht, de akte waarbij;
verbintenis (ook geldel.).
compuerta, f., kleine deur in groote;
sluis; compuertas, f. pI. fam. wimpers,
oog-haren,
cornpuest/as, f. nl. samen-gesteld-bloernigen (plantk.); - 0 , p. p. van componer, m. samen-stelling; a. samengesteld; fatsoenlijk, behoorlijk.
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conato
compulsja, f. rechtsgeldig afschrift;-ar, v. tr. kompulseeren; er rechtsgeldig afschrift van maken; -ion, f.
dwang; -ivo, a. (rechtst.) dwingend;
- 0 , a. gedwongen, genoopt; -or, m.
hij die dwingt of noopt; -orio, a. en
m. (rechtst.) kompulsoir, tot overleg ,
ging v. bewijs -stukken verplichtend,
de akte zelf.
cornpun/cion, f. zelf -verwijt, ziele-pijn;
-gido, a. vol zelf -verwijt; -giese, v. r.
zelf -verwijt hebben.
compuse, -pusiste, -puso, -pusimos, -pusiteis, -pusieron, pr. pf. van componere
comput/acion, f. berekennig (der feesttijden; -ar, v. tr. (be)rekenen;'-o,
m. berekening (der veranderlijke feestdagen).
comulacion, f. zie acumulacion, opeenhooping, akkumulatie..
comulgar, v. (in)tr. 't sakrament van 't
avond-maal toe-dienen (ontvangen).
comun, a. gemeenschappelijk, algemeen;
gewoon, alledaagsch; por 10 com tin,
gewoonlijk; en com un, gemeenschap pelijk; m. gemeente; "zekere plaats";
el comun de las gentes, de meeste
mens chen.
cornun/al, a. gemeentelijk, gelueenschappelijk v. d. bewoners v. een of meer
dorpen; m. gemeertte; -divisor, m. gemeene deeler ; -ero, a. bij 't volk
bemind; m. mede-eigenaar ; -es (los),
f. pl. Lager -huis; -ial, a. gemeentelijk, v. gemeente of gemeenschap; icabilidad, f. mede -deelbaarheid;
icable, a. mede -deelbaar, -zaam; gezellig; -icacion, L gemeenschap; mede-deeling; omgang; -icar, v. tr. mede-deelen; r. omgang, gemeenschap
hebben met; ineen-loopen; -icativo,
a. mede -deelzaam, op omgang gesteld;
-icatorio, a. mede te deelen; -idad,
f. gemeenschappelijkheid; gemeenschap;
geestelijk huis; -ion, f. gemeenschap ;
kommunie; omgang, aan-sluiting ; Comunion general, Heilig Avondmaal;
-ismo,m. kommunisme; -ista, m. f.
die gemeenschappelijk bezit ; kommunist.
comutador, m. commutator .(telegrafie).
con, pr. met; door; bij; vive con su
madre, woont bij zijn (haar) moeder;
voy con ella, ik kom bij haar (lett.
ga.... ); con que, als, indien maar;
conque, dus; con" todo, alles welbeschouwd ; para con, jegens; con tal
que, mits; conmlgo, met mij; contigo,
met jou; consigo, met zich.
conato, m. paging, streven: hard -nekkigheid : (rechtst.) plan, begin van uit voering..

concadenar
concadenar, v. tr. aaneen-ketenen.
concaten/aci6n, f. aaneen-keteniiig, = .
amiento, m.; —ar, v. tr.. tot een keten
concausa, f. mede-oorzaak.
[maken.
concava, of concavidad, f. holte.
concav/idad, f. = concava; —*o, a. hol;
m. holte en = concava; —'o, c6ncavo, a. aan weerszijden hol; —*o
-convexo, a. aan d. e. kant hol, a. d.
andere bol.
conceb ible, a. te begrijpen; —ir(i), v.
tr. opvatten, begrijpen; intr. zwanger
worden.
eonceder, v. tr. toe-staan, veroorloven.
concej/al, m. lid v. e. (gemeente)raad;
—il, a. v. e. (gemeente)raad; —o, m.
(gemeente)raad; stad-huis; casa del
concejo, stad-huis.
concento, m. samen-klank; meer-stemmig
gezang; fig. gemurmel.
concentr/acion, f. koncentratie, over-brenging naar 't middel -punt, versterking
(v. alkohol • b. v.); *' — ar, v. tr. en r.
koncentreeren.
[delp.).
concéntrico, adv. koncentrisch (één midconcep/cion, f. bevatting, opvatting, begrip; ontvangenis; Ontvangenis v. Maria (ook als naam gebruikelijk, zie
Concha); —tear, v. intr. gemakkelijk
kwink-slagen zeggen; —tista, m. f.
nieuw-lichter; —tivo, a. wat doet vatten, begrijpen of koncipiéeren; —to,
m. begrip; opvatting; kunst-gedachte;
uitspraak;
omderscheidings -vermogen;
(rechtst.) en concepto de, in kwaliteit
van; —tor, a. die begrijpt, opvat of
koncipiéert; —tualismo, m. konceptualisme (wijs-begeerte van Abélard);
—tuar, v." intr. uitdenken, een opvat ting hebben van, over (de, por); a.
vernuftig, geestig.
concern/iente, a. (prep.) a a n g a a n d e ; —ir
(ie) v. tr. defect. betreffen.
concert/adamente, adv. een-stemmig; —ador, m. bemdidelaar; —ante, a. mede-speler of -speelster in een koncert;
„koncertante", muziekstuk voor twee
instrumenten (beurtelings dezelfde partij); —ar(ie), v. tr. (con) schikken, regelen, in orde brengeri; onder handel en,
overeen-komen (omtrent prijs); ' t e e n s
worden omtrent de uitvoering v. e.
voor-nemen; verzoenen; een
klopjacht houden; intr. behoorlijk zijn; r.
met elkaar overeenkomen.
conces/ion, f. v ergunning,
koncessie;
gunst; —ionario, m. koncessionaris.
concia, f. afgesloten deel v. e. bosch.
concibimiento, m. zie concepcion.
concien/cia, f. geweten; bewustheid; besef; en conciencia, in eer en geweten;
—zudo, a. gewetens-vol.
Sp.
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concretar
concierto, m. koncert; overeen-stemming,
orde; goede verstand-houding; schikking; de concierto, in overeenstemming, „eens."
concili/able, a. verzoenlijk, -baar; —abulo, m. onwettig(e) geheim(e) (vergadering), concilie; —acion, f. verzoening; gunst; —ador, -a, m. f. verzoener, -ster, bemiddelaar, -ster; —ar,
v. tr. verzoenen, tot of in overeenstemming brengen; rijm-baar maken;
r. zich de gunst v. iem. verwerven;
—,ar, m. lid v. e. ,,koncilie"; a. v. e.
„koncilie"; —ativo, a. verzoenend; —
atorio, a. verzoenings-; —o, m. kerkvergadering; f am. tener concilio, raadslaan, konkelen.
concionante, a. preekerig, v. toespraken
houdend.
[knopt.
concis/ion, f. beknoptheid; —o, a. beconcit/acién, f. opwinding, onrust; „standj e " ; opruiing; —ador, m. opruier; —
ar, v. tr. op-, aanzetten; opruien; —
ativo, a. opruiend.
canciudad/anfa, t mede-burgerschap; —
ano, -a, m. f. mede-burger.
conclav/e, m. vergadering v. kardinalen
voor pausverkiezing; lokaal daarvoor.
conclu/ir, v. tr. beéindigen, afsluiten; besluiten; gevolg-trekking m a k e n ; —sien,
f. besluit; einde; gevolg-trekking; beslissing; en conclusion, om kort te
gaan, ten slotte; —sivo, a. beslissend,
beéindigend; —yente, a. beslissend,
afdoend.
concoideo, a. schelpachtig, -vormig.
concom/erse, v. r. de schouders optrekken (spot of jeuk); —imiento, m.
schouderschok, „scheuking"; = —io,
m.; —itancia, f. verband v. e. zaak
met andere, samen-loop; —itante, a.
samen-gaand; sintomas concomitantes,
bijkomende ziekte -verschijnselen.
concord/able, a. verzoenbaar, schikbaar;
—acion, i. overeen-stemming, harmonie; —ar, v. tr. verzoenen; schikken;
intr. .'t vol-komen met elkaar eens zijn;
—ata, f. =
—ato, m., konkordaat
(tussenen Paus en Vorst); —e, a. eenstemmig; —ia, f. eensgezindheid; samen-klank; traktaat; de concordia,
met algemeene instemming.
concorporeo, a. die door een goede
kommunie het lichaam van Chr. deelachtgi wordt.
[groeiing.
concrecion, f.
vast -wording,
samenconcret/ar, v. tr. in vaste vorm overhrengen; r. zich tot één ondérwerp
beperken;
zich
samen-vatten; vast
worden; —o, a. konkreet, tastbaar; in
vaste vorm; m. benoemd (getal); =
concrecion.

7

concubina
concub/ina, f. bijwijf; —inato, m. wilde
echt; —Mto, m. bij-slaap.
conculcar, v. tr. met voeten treden.
concunado, a. onderling verzwagerd.
concupisc encia, f. geslachts-drift; onmatige begeerte; —ente, a. begeerig,
tuk.
concurr/encia, f. gezelschap, bezoek, toeloop; bijstand; toevallige samenloop;
- —ir, v. intr. bijeen-komen, met ånderen ergens (veel) komen; samen-loopen,
-gaan; dingen naar 't zelfde, medewerken; —ido, druk, dr uk bezocht.
concurs/ar, v. tr. (goederen) bestemmen
tot algeheele afbetaling; —o, m. medewerking, toeloop,
volks-verzameling;
wedstrijd; concurso de acreedores, vergadering v. schuld-eischers.
concus/ion, f. geld-afpersing; —-ionario,
m. geld-afperser.
conch/a, f. .schelp; schild of schaal;
haai waar men ankert; souffleurs-hokje; zee-schelp; tener muchas conchas,
slim zijn; Concha, voor Concepcion,
vrouwe-naam; —abanza, f. ('t) zich
op zijn gemak zetten; f am. komplot;
—abar, v. tr. bij 't scheren verschillende kwaldteiten v. wol mengen; —
—ado a. bedekt met (een) schelp (en),
schaal-; —il, a. zie conchado, en
schelp-; m. purper -schelp; —oso, a.
vol schelpen; —udo, a. bedekt met
schelpen; f am. leep, slim, handig.
cond/ado, m. graafschap; —al, a. grafelijk; —e, m. graaf.
condecoracion, f. orde- of eere-teeken
v. waardigheid, vefsiering.
[eeren.
condecorar, v. tr. versieren; dekoreeren;
conden/a, f. vonnis; veroordeeling; —
able, a. veroordeelens -waard, laakbaar;
—acion, f. veroordeeling; verdoemenis;
es una condenacién, 't is onuitstaanbaar;
—ado, a. veroordeeld;
verwenscht; dicht-gespijkerd; m. -a f. ver- oordeelde; -fam. verwenscht(e) kerel
(wijf); —ar, v. tr. veroordeelen; verdoemen; toe-spijkeren; pieza de condenar, slot v. stal - of inrij-deur, waarvoor
eerst een ludkje moet ontsloten; r. schuld
bekennen; ter helle g a a n ; —as, f. pl.
veroordeeling, straffen waartoe veroordeeld; —atorio, a. veroordeelend.
condens abilidad, f. samen -drukbaarheid;
—able, a. samen -drukbaar; —acion, f.
dikker-making (vloeistof, gas a. a.);—
ador, m. kondensator (machine); —
:ar, v. tr. dikker of vaster m a k e n ;
—ativo, a. verdikkend.
condesa, f. gravin.
condescend/encla, f.
neer-buigendheid;
—er, v. intr. (ie) neer-buigend zijn.
condest/able, m. konstabel.

confabulacion
condicion, f. voor-waarde; toestand; stand;
omstandigheid; con condicion de que,
mits; —(cion)ado, a. mal of bien, in
slechte of goede toestand; —(cion)al,
a. voorwaardelijk; —(cion)ar, v. intr.
overeenkomen.
condign/idad, f. overeenstemming met
verdienste of schuld; —o, a. in overeen-stemming met de verdienste of
schuld.
condimentar, v. tr. kruiden, er de ingrediénten bij doen (spijzen), zie sazonar.
condi/menticio, a. als toe-voegsel bij spijzen); —mento, m. toe-voegsel (bij
spijzen).
condiscipulo, -a, m. f. mede-leerling(e).
condol/encia, f. rouw-beklag; —er, v. tr.
en r., (ue) deel-neming toonen (in).
condoma, f. soort antiloop in Zuid-Afrika
met spiraalv. horens.
cordon/acion, f. kwijt-schelding, genade
(aan veroordeelde); —ar, v. tr. kwijtschelden.
condor, m. Zuid. -Amerikaansche gier.
conduc/cion, f. (ge)leiding, vervoer; huur,
vracht; —ente, a. leidend (tot, a); —
—ir, v. tr. (ge)leiden, voeren; intr. geschikt zijn vooir (a); r. zich gedragen;
—ta, f. zie conduccion, en gedrag;
geleide, vervoer; zending; besturing;
nieuwe lichting die bij 't regiment
komt; overéenkomst met de geneesheer of betaling aan deze; —tible, a.
geleidbaar; —tivo, a. geschikt om te
(ge)leiden; —to, m. leiding, kanaal;
por conducto de, door tusschen-komst
van; —tor, -a, a. en m. f. wat of wie
geleidt; geleider, -ster, leider, -ster,
bestuurder, -ster; kondukteur.
conduje, condujiste, condujo, condujimos,
condujisteis, condujeron, pr. fl. van
conducir.
condumio, m. spijs, „iets te bikken".
conei/a, f. wijfje v. e. konijn; —al, m.
=
conejera; =
—ar, plaats voor
konijne-teelt; —ear, v. intr. uitvluchten
zoeken, zich listig trachten te onttrekken; —era, f. konijne-hol, plaats
waar konijnen gekweekt; fam. huis vol
schooiers; huis waar slecht volk bijeenkomt; —ero, m. konijne-kweeker; —
illo, m. konijntje; —de Indias, Peruaansch konijintje' (in Peru cuy, in Mex.
tusa); —o, m. konijn; —una, f. konijne-haar, -bont; —uno, a. konijne-.
conex/idad, f. verband, verwantschap;
—i6n, f. connectie; samenhang; —o,
a. in verband.
confabula/cion, f. samen-spreking, gemeenzaam onderhoud; —r, v. intr. praten, een onderhoud nebben; heulen;
r. 't samen ,eens zijn, samen -spannen.

confeccion
confeccién, m. vervaardiging; aan-maak;
toe-bereidsel (apoteek),. konfektie; —
(on)ador, m. aan-maker, vervaardiger;
toe-bereider; — (on)ar, v. tr. vervaardigen, aan-maken, gereed-maken; toebexeiden (apoteék), klaar-maken.
confedera/ci6n, f. (ver)bond; —r, v. tr.
r. (zich) tot een bond vereenigen.
confer/encia, f. onder-houd; voor-dracht,
lezing; konferentie; —enciar, v. intr.
zich onder -houden, een
konferentie
nebben of houden; voor -drachten of
lezingen houden; —ir, v. tr. (i, ie)
confereeren; vergelijken; toe-staan, toe*
kennen, toewijzen.
confes/ante, m. biechteling, belijder; —
ar(ie), v. tr. bekennen; biechten; de
piano, ten volley en tormento, op de
pijn-bank; r. biechten; —i6n, f. bekentenis; biecht; —ionario, m. biechtstoel; boek over de biecht; —ionera,
of confesionariera, f.* non belast met
de biecht-stoelen; —o, a. die bekent;
convicto y confeso, in volle bekentenis, f am. door de mand gevallen; m.
-a, f. leeke -broeder, konverse (soort
non); leeke-zuster, weduwe die non
wordt; bekeerde Jood (Jodin); — onario, m. biechtstoel; —or, m. biecht vader; confesores, Heilige Konfessors.
confia ble, a. betrouwbaar; —do, a. aanmatigend,
vermetel;
(goed-)vertrouwend; —dor, m. mede-borg; —nza, f.
vertrouwen; vertrouwelijkheid; geheime
overeen-komst; vertrouwelijke mede-deeling; en confianza, vertrouwelijk; de
confianza, op gemeenzame voet; tomar
confianza con, familiaar worden met;
—r, v. tr. toevertrouwen; hoop geven|
ba ar; —ternen te, adv. in vertrouwen.
confirgur/acion, f. uiterlijke vorming ; wij heim; —ciai, a. vertrouwelijk; —te,
m. f. vertrouweling(e); spion; kanapee
met twee zit-plaatsen tegen-over elk a a r ; a. vertrouwbaar; trouw, betrouwbaar; —temente, adv. in vertrouwen.
configurnacion, f. uiterlijke vorming ; wijze waarop de versehillende deelen aan een-gevoegd zijn; —ar, v. tr. zekere
vorm geven, in elkaar zetten.
conf in, m. grens.
confin amiento, m. interneering (met ballingschap); —ar, v. intr. aan-grenzend
zijn; tr. interneeren; r. zich ergens
bannen; —es, m. pl. grenzen (v. e.
land); —idad, f. aangrenzendheid.
confirm/acion, f. bevestiging (ook kerkelijk); —adamente, adv. stellig; —
ador, m. bevestiger; —ar, v. tr. bevestigen, goed-keuren; staven; versterken;
konfirmeeren (in de kerk); r. gesterkt
worden; zekerheid krijgen; gekonfir-

confundido
meerd worden (kerk); —atorio, a.
rechtst. bevestigend (vonnis b. v.).
conf ise able, a. konfiskeerbaar; —arien,
f. konfiskatie, beslaglegging; in-beslagname v. e. goed ten bate v. d. heer
wegens niet-nakoming v. verplichting;
—ar, tr. konfiskeeren.
confit/ar, v. tr. inmaken; fig. verzachten;
—e, m. suikertje, suikerboon; —ente,
m. die een volledige bekentenis aflegt;
—era, f.
suikertjes-doos
of
-schaaltje; —eria, f. banket-bakkerswinkel; —ero, -a, m. f. banket-bakker;
—ico, confitillo of confitito, m. spreisteek i. d. vorm v. suiker-boonen; —
ura, f. konfituur, in-gelegde vruchten
a. a.; gelei; —ureria, f. konfituurwinkel, -makerij; —urero, -a, m. f.
konfituren-verkooper (-ster).
conflagracién, f. groote brand.
conflicto, m. schok, botsing; strijd.
conflu/encia, f. samen -vloeiing; —ente,
a. samenvloeiend, ineen-loopend; —ir,
v. intr. samenvloeien.
conform/acion, f. samen-stelling, gedaante; —a*", v. tr. regelen, inrichten (naar,
con), in overeen-stemming brengen
(met con); intr. overeen-komen, van
't zelfde gevoelen zijn; r. zich schikken, zich bij iets neer-leggen; —e,
adv. naar mate, volgens, naar; evenzoo als; a. over-een-komstig, evenredig; een-stemmig, in-stemmend; geschikt; —emente, adv. dien-overeenkomstig; —idad, f. overeen -stemming,
overeen-komst; een-stemmigheid; berusting; de conformidad, een-stemmig;
en conformidad con en segun of al
tenor de = conforme(mente); en esta
conformidad, onder die voorwaarden.
confort/acion, f. sterking; opbeuring; —
ador, -a, m. f. vertrooster, -es; a. vertroostend, opbeurend; —amiento, m.
= confortacién; —ante, a. troostend,
opbeurend;
versterkend
(geneesm.);
goed-doend; confortantes, m. pl. polsmofjes; —ar, v. tr. r. (zich) troosten,
(ver)sterken; —ativo, a. opwekkend,
versterkend.
'
confraternidad, f. ambts- of wapen-broederlijkheid, wapen-broederschap.
confricacion, f. het tegen elkaar aan
wrijven, wrijving.
confront/acion, f. konfrontatie; tegenover-elkaar-stelling; fig. over-een-stemming, simpatie; —ar, v. tr. konfronteeteeren, vergelijken; intr. passen, voegen, simpatizeeren; aan-grenzen.
confu ndido, a. verwenst; p. p. van confundir; —ndimiento, m. ziels-beroering;
—ndir, v. tr. verwarren, dooreen-halen;
in de war brengen; r. in de w a r r a -

congelable
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ken; verlegen worden; tusschen andere dingen r a k e n ; —samente, adv. ver ward; vaag, onduidelijk; —sien, f.
verwarring, wanorde; verlegenheid; verwardheid, onduidelijkheid; —so, a. verward, vaag; —tacion, f. weer-legging;
—tar, v . t r . weer-leggen.
congel/able, a. stol-, bevries-baar; —
arien, f. stolling, bevriezing; —ar, v.
tr. doen stollen, bevriezen; r. stollen,
bevriezen; —ativo, a. bevriezend, „koudmakend."
congénere, a. = ' • congenérico; gel. gelijk-soortig, gelijk-slachtig.
congem/ar, v. intr. overeen-stemmen; —
*ito, a. tegelijk geboren of ontstaan.
conge/rie, f. gel. ophooping, verzameling;
—stion, f. bloed -ophooping.
conglo/bacién, f. ophooping, opkluwing;
—bar, v. tr. ophoopen, tot een bal
maken; —merar, v . t r . r. (gel.) ineen
(doen) smelten, zich opeen (doen) pakken; (zich) aaneen -sluiten.
conglu/tiwacion, f. heelk. hechting, aaneen-kleviing; — tinante, a. hechtend
(middel b.v. aan-een-klevend); —tiinar, v. tr. r. (doen) aaneen-kleven of
hachten; slijmerig, kleverig worden;
—tinativo, m. en a. heelk. kleef(middel); —tinoso, a. kleverig, slijmerig.
comgoj/a, f. angst, beklemdheid; —oso,
a. naar, beangstigend; bedroefd.
congol/eno, a. en m. f. -o, -a, Kongolees(ch, -e), van de Kongo.
congra/ciar, v. tr. r. (in) iemands gunst
trachten. te winnen (komen), welwillendheid trachten te winnen; —tulacion, f. geluk-wensch; —tular, v. tr.
(zich) geluk-wenschen; deelnemen in 't
geluk; —tulatorio, a. van geluk-wensching.
congreg/acion, f. gemeenschap, gemeente
(kerkelijk), broederschap (id.), gezindheid; vergadering; kapittel; congregaci6n de los fieles, de R. Katolieke
kerk; —ado, a. gel. in 'n massa vereenigd, opeen-gepakt; —ante, m. f. =
congreganista, lid v. e. broederschap,
gemeentenaar; —ar, v. tr. vergaderen,
bijeen -roepen.
congrero, m. palen afgezet gedeelte v. e.
rivier, om de visch in te sluiten.
congres/ion, f. paring; —o, m. kongres;
vergadering van afgevaardigden; paring; Cengreso, Parlement.
congrio, m. zee-aal; jcongrio! te deksel!
congrua, f. inkomsten v. e. pastoor.
congru/encia, f. overeen-stemming, kongruentie; —ente, a. overeen-stemmend,
passend; kongruent; —o, a. zie congruente.

connatural

cénico, a. kegel-vormig.
conifero, a. konifeer.
con jet/ura, f. gissing; —urable, a. gis. baar; vopruit op te maken; —ura!, a.
op gissing berustend; —urar, v. tr,
(naar gegevens) opmaken.
conjug/able, a. vervroegbaar; —acion, f.
vervoeging; —al = conyugal, a. huwelijks-; —almen te, adv. = conyugalmente, volgens het huwelijk; —ar, v.
tr. vervoegen; —ativo, a. v. d. vervoeging.
conjun/cion, f.
bijeen -voeging;
voegwoord; —tivo, a. verbindend; m.
(spraakk.) aanvoegende wijs, beter sub"
jun tivo; —to, m. massa, samenstel,
geheel; a. verbonden; verknocht; n a bestaand; con junta persona, echtgenoot(e).
conjur/acion, f. samen -zwering; —ado,
—a, m. f. en a. saamgezworene, deelnemer (-neemster) a. e. samenzwering;
—ador, -a, m. f. samen-zweerder (-ster);
—ar, v. intr. samen-zwerén; bezweren;
tr. verbidden, bezweren; r. elkaar g e heim-houding zweren; —o, m. verbidding, bezwering (v. booze invloeden
conllevar, v.tr. mee-dragen.
[b.v.J
conmemor/acion, f. herdenking(s-feest);
—ar, v. tr. herdenken; •—ativo, a. herdenkings -.
conmens/al, m. tafel-genoot; —alia, f. tafel-genootschap; —urabilidad, f. meetbaarheid; —urable, a. meetbaar; —uracion, f. meting; —urar, a. juist meten; —urativo, a. om te meten.
conmigo, prp. pr. met mij.
conmilitén, m. mede-strijder.
conmin/aci6n, f. bedreiging, verbod; vermaning v. rechter a. beschuldigde;
—ar, v. tr. rechtst. (be)dreigen (met
boete of andere straf); —atorio, a.
rechtst. een bedreiging bevattend.
conmiseracion, f. mede -doogen.
conmist/ion, f. mengsel, =
comistion;
—o, a. gemengd, = comisto.
conmo/cion, f. beroering, ont-roering;
oproer, opwinding; conmocion cerebral,
hersen -schudding; —nitorio, m. memorie, relaas; instruktie; —ver, a. tr.(ue)
ontroeren, beroeren.
conmut/able, a. verruil- of verwisselbaar;
—abilidad, f. veranderlijkheid, verwisselbaarheid; —acion, f. verandering,
verwisseling; —ada, f. elektrische k n o p ;
—ador, m. konmutator (bij elektr.
toest.); —ar, v.tr. veranderen, verwisselen; —ativo, ruil- of wisseling.
connatural, a. aangeboren; eigen-aardig;
—izacion, f. naturalizatie; —izar, v . t r .
naturalizeeren; r. zich inburgeren; zich
wennen (aan klimaat enz.).
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connivencia

conniv/encla, f. oogJuikende. mede-plicht1igheid;-ente, a. en m. f. oogluikend
medeplQchtig(e).
connot/aclen, f. verre verwantschap; betrekking (relatie); ~ado, a. ver vverwant; -ar, v. tr. met zich mee-brengen, betrekking hebben op.
cono, m. kegel (stereometrische),
conoc/edor, -a, m.f. kenner, oster; -er,
v. tr. kennen; onderkennen; inzien, beseffen: kunnen aanzien (se te conoce,
men kan 't je aanzien); darse a conocer, zich doen (her)kennen; -ible,
a. (her-jkenbaar, kennelijk; -imiento,
m. kennis, kunde; erkenning; ken-vermogen; kognossement.
conque, adv. dus, derhalve (zie con); m.
fam. voor-waarde; eigenschap.
conquist/a, f. verovering ; gewonnen persoon; -ador, -a, m. f. veroveraar,
Aster; -ar, v. tr. veroveren, over-winnen; W[DDen.
conre/ar, v. tr. (grond) voor de tweede
maal bewerken; -gnante, a. in dezelfde tijd regeerend, mede -regeerend; inar,· v. intr. tegelijk regeeren.
consabi/do, a. bewust, vermeld ; -dor,
-a, m. f. mede -weter, -weetster; a. mede-wetend.
consagryaclon, f. (in)wijding, zalving; inhuldiging (vorst of bisschop); -ar, v .
tr. inwijden, inhuldigen; wijden.
ccnsangu/tnee, a. verwant (in den bloede);
-inidad, .f. bloed-verwantschap.
consciente, a. bewust, mede-wetend.
consecu/clon, .f. erlanging, verkrijging;
~encia, f. gevolg-trekking; gevolg, uitslag, na-sleep; en su consecuencia,
diensvolgens ; -ente, a. konsekwent;
erui t voort -vloeiend; m. gevolg -trekking; corollarium ; -entemente, adv.
konsekwent; -tivo, a. onmiddellijk volgend, op elkaar volgend.
consegu/lmlento, m. = consecuci6n; -ir,
v. tr. verkrijgen, gedaan krijgen; vermogen; bereiken.
consej/a, f. fabel, vert elsel, verdichtsel;
el lobo esta en la conseja,de wolf
in de schaaps -kooi ; -eramente, adv.
handig, listig; -ero, m. raads-man;
raads -lid; a. waarschuwend, radend;
__0, m. raad( -geving): raads -vergadefling.
consenti/dor, -a, m. f. die (maar alles)
toelaat; -miento, m. toe-stemming,
goed-keuning; -ir(i, ie), v. tr. toestemmen. (lin, en), goed-keuren, toestaan: .instemmen (met, (en), voor waar
houden.
conserj/e, m. portier; -,.eria, f. portiers
betrekking, -huisje a. a.
conserv la, f. kons,erf; konf'ituur; geleide
G

consocio

(van schepenjj -ado"" f. bewaring;
behoud; onder-houd] -ador, -a, m. f.
bewaarder, onder -houder : beschermer;
conservadores, m. pI. (de) behoudende
partij; a. behoudend; -ar, v. tr. bewaren ; (be)houden; behoeden; r. goedblijven, lang gaaf blijven; zich in acht
nemen (gezondheid}; -as, f. pI. bril
voor de bescherming van 't gezicht;
conservas alementicias.: ingemaakte eetwaren t -atorio, m. konservatorium; a.
bewarend, behoudend; -ero, -a, m.
f. konserven-maker.
consid/erable, a. aanzienlijk, belangrijk;
-era cion, f. Over -weging, beschouwing; over -denking; aandacht; nadenken; achting, aanzien; belang, belangrijkheidr parar Ia consideracion, aanzien, de aandacht gevestigd houden
op; -erado, a. voorzichtig, .behoedzaam, over -dacht, verstandig; -erando,
m. considerans; -erar, v. tr. overwegen, beschouwen, nagaan, in aanmerking nemen; achten: met eerbied
behandelenj -erativo, a. over-wegend,
in aanmerking nemend.
consiervo, -a, m. f. mede-slaaf, -slavin.
consign/a, f. konsigne, order aan schildwacht; -acion, f. konsignatie; gestorte som ter betaling; gerechtelijke bewaar -geving; ~ador, -a, m. f. die konsigneert of in bewaring geeft; -ar, v,
tr. konsigneeren, in gerechtelijke bewaring geven; (som) deponeeren voor
betaling; 'n bepaalde plaats aanwijzen
om iets te ontvangen; in deposito geven; toezenden; conslgnar las 6rdenes,
het konsigne geven; ....,..atario, m. gekonsigneerde of aan wie in bewaring
gegeven wordt; schuldeischer die v. e.
domein geniet in afwachting v, .betaling; konsignataris.
consigno, pr. p. pr. zie con, met zich.
consigu/iente, m. zie consecuente; por
consigulente, bij gevolg; -iente, a.
konsekwent; volgend, daaruit voortvloeiend; Ir, proceder, ser consiguiente,
konsekwent
zijn
am handelen of
spreken.
[man.
conslliario, m. toe -gevoegd hoofd, raadsconslmilitud f. onderlinge gelijkheid.
consist/encia, f. stevigheid, vastheid ; samen-hang; .consistencia en el j ensar,
rijpheid van oordeel; -ente, a. stevig,
vast; -ir, v. intr. bestaan(in); berusten (op ), gegrond zijn (op ); -orial,
a. konsistorie of van gemeente-raad;
casa consistorial, stad -hu.s ; -orio, m.
konsistorie, raad; stad-huisj Consistorio
divino; rechter -stoel vall Cod,
consocio, m. kollega, mede-werker, kom·
pagnon.

consola
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consumacion

constituciones apostolicas, apostolische
consol/a, f. konsole (meubel); ook wel I
voorschriften; —cional, a. van 't gestel;
voor cartela (ornament, steunsel); — |
grond-wettelijk, grond-wettig; —cionaable, a. troost-baar; —acion, f. ~verrio, a. a a n een grond-wet onderwortroosting, opbeuring;—ador, —a, m. f.
pen; —ir, v. tr. samen-steilen; vormen;
trooster, vertrooster; a. troostend; —
aanstellen, met een waardigheid beante, a. vertroostend;—ar, v. tr. (ver)kleeden; vestigen; doen bestaan uit;
troosten, opbeuren; opmonteren; —
r. zich vormen; amt of waardigheid
ativo, a. f am. opbeurend; —idable, a.
a. a. aanvaarden; zich onder een konwat solied of vast gemaakt kan worden,
stituoneele regeerings-vorm steilen; —
wat gekonsolideerd kan worden; —idativo, a. konstitueerend; —yente, m. die
cidn, f. konsolidatie; volkomen genezing
een rente, bruid-schat a. a. toelegt,
v. e. wond a. a.; —idado, m. gekonsolischenkt; lid van 't konstitueerend lideerd e schuld; —idamiento, m. konsochaam; a. konstitueerend, samen-stellidatie; vast-of stevig-making; —idar,
lend, vormend.
v. tr. solied, vast maken; konsolideeconstren/idamente, adv. op gedwongen
ren; bestendigen; bevestigen; r. stevig,
wijze, gedrongen; —imiento, m. dwang,
solied, vast worden; —idativo, a. wat
geweld; —ir, v. tr. (i) dwingen; heelk.
konsolddeert, hecht of stevig maakt.
binden, afbinden; r. zich geweld a a n conson ancia, f. samen-klank; eenheid
doen.
van uitgang der woorden; overeenconstric/cion, f. samen-trekking, hevige
stemming; —ante, m. woord dat d e spanning; —tivo, a. geneesk. samenzelfde uitgang heeft als een ander;
trekkend; —tor, m. samen-trekkende
toon die akkoord vormt; consonantes,
spier; constrictores, slangen -geslacht,
m. pl. opgegeven rijm -woorden, om
waarbij d e boa constrictor.
vers jes mee te maken; f. mede-klinker;
constringente, a. samen-trekkend.
—ar, v. intr. (ue) samenklinken; pasconstru/ccion, f. bouw, vervaardiging;
sen; rijmen.
zin-bouw; —ctor, m. bouwer, vervaarconson/e, a. overeen-komend, juist en
diger; —ir, v. tr. bouwen, vervaardipassend; m. pl. zie acordes, akkoorden;
gen; opstellen, in -elkaar -zetten (van
—o, a. zie acorde, een akkoord rnazinnen b.v.).
kend; muz. zie consonante.
constupr/ador, m. rechtst. verkrachter;
consor/cio, m. samen-leving, deel-genoot—ar, v. tr. yerkrachten (vrouw), ontschap; echt (huwelijk); —te, m. f. loteeren, zie estuprar.
genoot; gemaal, gemalin.
consubstanci/acién,
f.
vleesch-wording
conspicuo, a. voornaam; opvallend, merkvan het brood en bloedwording van
waardig.
de wijn bij het sakrament der euchaconspir acion, f. samen -zwering; samenristie; —al, a. dezelfde persoonlijkheid
spanning; —ador, -a, m. f. samenvormend (de Drdeéenheid).
zweerder; —ante, a. die onder dezelfconsuegr/a, f. mede-ischoon-moeder; —^ar,
de leiding werkt; —ar, v. intr. sav. intr. wederzijds schoon-ouders wormen-zweren,
spannen; tot hetzelfde
d e n ; —o, m. mede-schoon-vader.
doel mee-werken; tr. dets tegen iemands
belangen op -touw -zetten.
conisue/lda, f. geneeskr. plant, smeerworconst/able, a. = constante; —ancia, f.
tel; —^lo, m. troost, opbeuring; ook
stand-vastdgheid;
trouw;
volharding;
vrouwe-naam; —ta, m. voorzegger v. e.
—ante, a. standvastig, gestadig; aanblij-spel; f. pl. gemeensch. herdenkinhoudend; —ar, v. tr. vast-staan, blijgen a a n 't einde van vespers en ,,lof"ken; bestaan uit (de, zooveel deelen,
diensten; —tudinario, a. die de g e zulk een aantal); —elacion, f. g e woonte heeft iets te doen; m. boek
Constantinopla, Konstantinopel, [sternte.
waarin de gewoonte -wetten opgenomen.
constern/acion, f. verbijstering; —ar, v.
consul, m. konsul.
tr. verbijsteren, de moed benemen; r.
consul/ado, m. konsulaat; —ar, a. kondoor schrik bevangen worden.
sulair; —ariamente, adv. zooals de
constip/acién, f. verkoudheid; ook
=
konsuls; —ario, a. m". oud-konsul (bij
estrenimiento (de vientre), en dan verde Romednen); —ta,-f. raad-pleging;
stopping; —ado, m. =
constipacién,
—table, a. te raad-plegen; —tacién,
verkoudheid;
—ar, v. tr. verkouden
f. = consulta; —tar, v. tr. raad-plegen;
maken; r. verkouden worden, kou vatook consultar una cosa, over een zaak
ten; —-ativo, a. wat (ver)stopt.
raad vragen; —tativo, a. raad-gevend;
constitu/cion, f. gestel; aard; grond-wet;
—tor, -a, m. f. raad-gever; a. m. raadgesteldheid; samen-st elling; constituci6n
gevend, (geneesheer), konsultant.
de! mundo, schepping, zie creacién;
consum/acién, f. verbruik; voltooiing, vol-

consuncion
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eindiging,
voltrekking;
—ado,
m.
vleeschsoep; a. voltooid, vol-komen;
volleerd, doortrapt; —ador, -a, m. f.
(godgel.) die een werk volbrengt; —
—ar, v. tr. verbrudken; vol-tooien, volbrengen, volmaken; r. een einde nem e n ; —icion, f. verbruik, uit-gave, debiet; —ible, a. verbruik-baar; —idor,
-a, m. f. verwoester, verbruiker; a.
verwoestend, verbruikend; —ir, v. tr.
verbrudken;
verwoesten,
verkwisten;
konsumeeren (wat de prdester door
het mdsoffer doet); r. door verdriet
verteerd
worden;
—itivo, a.
het
vleesch aan-tastend; —o, m. verbruik,
uitgave; ook stads-tol.
consuncion, f. uittering.
consuno, de consuno, adv. samen (met);
eenparig.
consustancial, a. = consubstancial.
contab/escente, a. die aangetast is door
uit-tering; —ilidad, f. boek-houding.
contacto, m. aanraking; omgang; contactos, m. pl. stukken week ijzer voor
magnetische operaties.
contad/ero, a. te teilen, te rekenen (van);
m. plaats om schapen te teilen; —o,
a. schaarsch; bepaald; gepast; afgepast; de contado, onmiddellijk; al of
de contado, kontant, met gereed geld;
por de contado, natuurlijk, stelldg, in
de eerste plaats; —or, -a, m. f. teller,
rekenaar, ontvanger; tel-tafel, toonbank; bureau; fiche om te teilen;
praatjes-maker; contador de ejército,
kwartier-meester; contador de navio,
admr. aan boord; contador mayor, president v. d. reken -kamer; —uria, f.
ontvangers - of betaal -meesters -kantoor;
betrekking v. e. rekenplichtig amten a a r ; contaduria mayor de cuenfas,
algemeene rekenkamer.
contagi/ar, v. tr. be-smetten, aan-steken;
—o, m. be-smetting, aan-steking; —
6n, f. toenemende kwaadaarddgheid
v. e. ziekte; —oso, a. aanstekelijk.
contal de cuentuas, m. snoer van telhoutjes of -kralen.
contamin/acion, f. bezoedeling; ontheiliging; be-smetting; klank-in vloed van
't eene woord op 't and ere (taalk.);
—ar, v. tr. bezoedelen, be-smetten,
aan-steken; bederven; r. besmet, verdorven worden.
cont/ante, a. kontant; tellend; —ar(ue),
v. tr. teilen, rekenen; vertellen; acht e n ; cuéntaselo a tu abuelo of a tu tfa,
vertel dat aan je grootje; contar de
hilo, van de hak op de tak g a a n ;
contar por menor, in bijzonderheden
vertellen; contar con, rekenen op ?
beschikken over.

continencia

contempl acion, f. aan-schouwing^ overdenking; —ador, -a, m. f. aan-schouwer ;over-peinzer; —ante, a. beschouwend, over-peinzend; —ar, v. tr. aanschouwen, be-schouwen, over-peinzen,
bespiegelen; al te meegaand zijn met;
—ativo, -a, m. f. droomer, peinzer; a.
— contemplador, bespiegelend; meegaand, leidzaam, gehoorzaam.
contempor aneidad, f. gelijk-tijdigheid; —
åneo, a. gelijk-tijdig, tegelijk-levend;
—izar, v. intr. geduldig verdragen.
conten/ci6n, f. on-eenigheid, woordenstrijd; proces; —cioso, a. van 't debat';
van 't proces; dde graag rede -twist;
kontentdeus, verbonden aan de belången v. e. derde; —dedor, m. zie contendor; —der, v. intr. wed-ijveren, mede Hdingen; —diente, m. f. mede-dinger,
die be-twist; —Idor, m. be-twister,
mede-ddnger, tegen-stander; ^ e d o r , - a ,
m. f. die, hetgeen inhoudt of bevat;
—en cia, f. beweeg (v. vog els in de
lucht); dans-pas; —er, v. tr. (als tener) bevatten, inhouden, weerhouden;
tegen-houden; v. r. zich inhouden; —
ido, m. inhoud; —ta, f. endossement;
bewijs van goed gedrag; —tadizo, a.
makkelijk tevreden te steilen; —tamiento, m. tevredenheid; —tar, * v. tr.
tevreden-steilen; r. zich vergenoegen;
—;tible, a. verachtelijk; —to, a. tevreden (over de, met con), vergenoegd,
voldaan; m. tevredenheid; kwitantie
(zie recibo).
contera, f. metalen uit-einde v. scheede,
wandel-stok of zonne-scherm; knop
achter a. e. kanon; (poet.) refrein;
por contera, om kort te g a a n ; echar
la contera, eindigen; f am. temblarle la
contera, bang zijn.
contérmino, a. aan-grenzend.
conterråneo, a. van 't zelfde land.
contest/acién, f. antwoord; verdediging
(recht); getuigenis; sin contestacion f
on-tegenzeggelijk; —ar, v. tr. (be)-antwoorden; getuigenis afleggen; bevestigen; —e, a. bevestigend wat een
ander zegt.
context/o, m. samen-hang; weefsel; —
ura, f. weefsel; samen-hang.
contienda, f. woorden-strijd; twist.
contignacion, f. balken-gestel voor vloer;
samen-stel der vast te zetten stukken
v. e. sterre-kundig instrument.
contigo, prp. pr. met jou (zie con).
contigiiidad, f. aangrenzend-heid.
contiguo, a. aan-grenzend; m. pl. één
zijde gemeen hebbend (hoeken).
contin/encia, f. ingetogenheid, onthouding; —ental, a. vaste-lands-; -^ente f
a. inhoudend; zich onthoudend; m.
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vat, al wat inhoudt; houding, air;
vaste-land; —gencia, f. toevallige samen-loop, gebeurlijkheid; —gente, a.
.toevallig; m. bijdrage; —gible, a. g e beurlijk, mogelijk; —uacion, f. voortzetting; con la continuacion, op de
lange duur; a continuacién, hieronder
(i. e. boek); —uadamente, adv. aanhoudend; —uamente, adv. voort-du rend; —uar, v. tr. voort-zetten; intr.
voort-gaan; —uidad, f. voort-zetting,
door-loopen, bestendigheid; —uo, a.
voort-durend; de continuo, aanhoudend; acto continuo, aanstonds.
continuo, m. opeen -volging, samenstel.
conton/earse, v. r. wiegend loopen; —
eo, m. wiegende gang.
contorc/erse, v. r.(ue) zich verwringen (de
risa, stikken van 't lachen); —ion, f.
verwringing.
contorn/ar, v. tr. uitsnijden langs een lijn;
—eamiento, m. omtrekking; —ear, v.
tr. omtrekken; om en om laten gaan
(nu links dan rechts); r. krom-trekken, mis-vormd worden; —o, m. o m trek; en contorno, in de omtrek; pl.
omstreken.
contorsién, f. verwringing, wending en
draaiing.
contra, pr. p. tegen; tegen-over; op (bij
wissels de betrokkene); f. moeilijkheid,
ongerief, „tegen"; m. tegen-stoot; en
contra, tegen; en pro y en contra,
voor en tegen.
contras, f. pd. bas-pijpen (orgel).
contraalmirante, m. schout-bij-nacht.
contraamura, f. kabel met haak of takel
ora de beweging der „halzen" te vergemakkelijken.
contraaproches, m.pl. tegen -versterkingem.
contraataque, m. tegen -aanval; pl. linie
van bolwerken door de belegeraars
aangelegd.
contraba ja, f. register van "t orgel dat
het meeste geluid m a a k t ; —jista, m.
kontra-bassist; —jo, m. kontra-bas; —
lancear, v. tr. tegen -gewicht geven, in
even-wicht brengen; r. tegen elkaar
opwegen; —lanza, f. tegen-wicht; fig.
tegen-(over)-stelling;
—ndista,
m. f.
smokkelaar; —ndo, m. smokkel -handel
of -waar; onwettige handeling; —
rrera, f. tweede omheining om stie xen-cirkus; —teria, f. tegen-batterij;
—tir, v. tr. schieten tegen batterij.
contrabra/cear, v. tr. tegen -brassen; —
nque, m. hout dat van binnen kiel en
boeg verbindt; zie ook contrarroda en
albitana; —za? f. aan de ra vast g e maakt touw.
contraca/lle, f. zij-straat; —mbio, m. herwissel; ruil, iets gelijks in de plaats;
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—nto, m. (vergulde) sneede (boek);
—zar, v. tr. bedriegen door schijn.
contraccién, f. samen-trekking.
contra-cédula, f. tegen-akte.
contracorriente f. tegen-stroom.
contracosta, f. tegenover-liggende kust.
contract/ar, v. tr. zie contratar; —il, a.
samen -trekbaar; —ilidad, f. samentrekbaarheid; —ivo, a. wat samen-trekking bewerkt.
contrada/nza, f. kontra-dans; —tar, v. tr.
kontra-dateeren.
[ken.
contradecir, v. tr. (als decir) tegen-sprecontradi/ccion, f. tegen -spraak; tegenstand, tegen-gestelde; —ctor, -a, m. f.
tegen-spreken; —ctorio, m. strijdig (ook
met elkaar); —que, m. binnen-dijk.
contraendos/ar, v. tr. re-endosseeren; — o,
m. re-endossement.
contrae/r, v. tr. (als tråer) samen-trekken;
a a n - g a a n ; contraer domicilio, domicilie kiezen; —scarpa, f. kontra-eskarpe
(vesting-bouw); —scota, f. zeet. touwtje aan een hoek v. e. zeil; —scritura, f. rechtstr. akte die een andere
vernietigt.
contraf/actor, m. namaker; —allar, v. tr.
troe ven; —allo, m. troef, troeving;
—oso, m. binnen-gracht (v. e* fort);
—uero, m. inbreuk op een privilegie;
—uerte, m. steun-muur; singel-riem
(van 't paard).
[bastion.
contraguardia, f. kleine wal voor een
contrahac/er, v. tr. (als hacer) namaken,
nadoen; r. zich houden of voor-doen
contrahaz, f. achterkant.
[als.
contraje, contrajiste, contrajo, contrajimos, contra]isteis, contrajeron, p. pf.
van contraer.
contrahecho, a. mis-vormd, mis-maakt;
verminkt; zeet. touw v. gebruikte eindjes gemaakt.
contral/or, m. opzichter; —to, m. contralto (lage vrouwe-stem); —uz, f.
licht tegen-gesteld aan dat v. e. schilderij.
contram/aestre, m. meester-knecht; bootsm a n ; —alla, f. net-ruimte; visch-net
met groote mazen achter een met
kleine; —mandar, f. afzeggen; herroepen; —area, f. kontra-merk; recht
op goederen zonder douane-merk; —
arco, m. tweede deur-lijst; —archa, f.
kontra-marsch; —archar, v. intr. van
front veranderen (troepen); —area, f.
spring-vloed; —resana, f. bezaansmast|
-^ina, f. tegen-mijn; —uralla, f. of
contramuro, m. lage inuur die de
voornaamste muur steunt.
contranatural, a. tegen -natuurlijk.
contraorden, f. tegen-bevel.
contraparte, f. tegen -partij (muz.)
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contrapas/ar, v. intr. zich bij de tegenpartij voegen; tr. (wissel) aan trekker
terug-zenden; —o, m. terug-stap; tegen-partij (muz.).
contrape/char, v..intr. borst tegen borst
stooten; —lo, m. richting tegen die
van 't haar in; —sar, v. tr. in evenwicht brengen; —so, m. tegen-wicht;
balanceer-stok.
contrapié, m. 't spoor verliezen v. e. hond
achter vluchtend wild; fig. list.
contrapo/ner, v. tr. (als poner) tegen -,
over-steilen; —sicion, f. tegenstelling;
tegen -beeld.
contraprueba, f. revizie (tweede proef).
contrapuerta, f. deur-, kamer-scherm.
contrapun/ta, f. scherp rug-uiteinde v. e.
sabel; pareer-stoot; —tante, m. die in
kontra-punt zingt; —tar, v. tr. aan
weers-kanten steken maken; batterij
tegen-over andere steilen; r. = contrapuntearse; —tear, v. tr. in kontrapunt zingen; iemand hatelijk-heden
zeggen; tegen-werken; vergelijken; r.
over en weer hatelijk-heden zeggen;
—tista, m. f. kontra-puntist(e); —to,
m. kontra-punt; no te metas en contrapuntos, wijd niet onnoodig uit; —
z6n, m. tweede graveer-naald, in de
eerste; letter-staafje; vorm voor graveer-stift; kontra-merk v. e. wapenhandelaar.
contraquilla, f. kim-kiei.
contrari/a, f. in: ltøvar la contraria, in
de kontramine zijn, altijd wat ånders
willen; —amente, adv. in tegen-gestelde-zin; —ar, v. tr. tegen -gaan, werken,
-spreken;
—edad,
f.
tegen-spoed;
-stand; — o, m. tegen-stander; a. tegen -gesteld, tegen-strijdig; m. al contrario, in-tegendeel; en contrario, tegen, er-tegen-in.
contrarrest/ar, v. tr. tegen-gaan, -werken,
-spreken; (bal) terug-stooten; —o, m.
terug-stooting (der bal); tegen-, tegen-spraak.
contrarronda, f. tweede ronde.
contrarrotura, f. pleister op de huid tegen scheuren of bersten (bij vee).
contrasacudida, f. stoot op pareer-stoot.
contrasalva, f. tegen -saluut.
contrasazon, f. wat buiren 't jaar-getijde
gro ei t.
contrasellar, a. van 't kontra-zegel voorzien.
contrasello, m. kontra-zegel.
contrasefia, f. wacht-woord; tweede bdljet
voor een schouw-burg.
contrasignatario, m. die een akte kontrasigneert of legalizeert.
contrast/ante, a. tegen -werkend; —ar, v.
tr. tegen-werken, het hoofd bieden;
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toetsen; intr. afkeerig, weer-spannig
zijn; —e, m. goud-en-zilver-essayeur;
goud-en-ziilver-kontrole(-kantoor); ijker;
ijk; zeet. plotselinge draaiing v. d. wind;
fig. woorden-twist; tegen-beeld.
contrat/a, f. kontrakt, schriftelijke overeenkomst (vooral met overheads-personen voor aanneming a. a.); —acién,
f. handel(s-verkeer) —ante, m. f. kontraktant; koop-man; a. kontrakteerend;
—ar, v. tr. kontrakteeren; handel-drijven in, verhandelen; —iempo, m. tegenspoed; —ista, m. f. groot kontraktant; pachter van zekere rechten; —o,
m. notariéele overeen-komst, kontrakt,
verdrag; —reta, f. tegen-list.
contravala/cion, f. 't aanleggen v. versterkingen door een belegerend leger;
—r, v. tr. zulke versterkingen a a n leggen.
contravala/cion, f. 't aanleggen v. vertegen-gif; —ir, v. tr. intr. (als venir)
een over-treding doen; —tana, f. luik;
—tor, -a, m. f. over-treder.
contraveta, f.: a contraveta, tegen de
draad in (hout snijden b.v.).
contravertiente, verval dat het vrije stroo men v. h. water tegenwerkt.
contravi/driera, f. voor-raam; —ento, m.
groot buiten-luik; —rar, v. intr. zeet.
in tegenovergest, richting wenden; —
sita, f. tegen-bezoek; rechtst. tweede
huis -zoeking.
contrayerba, f. tegen-gif.
contrecho, zie contrahecho.
contribu/cion, f. bijdrage; belasting; —
idor, -a, m. f. die bijdraagt, belastingbetaler! —ir, v. tr. bijdragen; mee-be«
talen in de belasting; mee'-werken;
—tario, a. mede-betalend; m. f. -a,
mede-werker; mede-betaler;
—yente,
a. kontribueerend; m. f. = contribuidor.
contricién, f. zelf-verwijt.
contrincante, m. mede-dinger,
mederedetwister.
contristar, v. tr. bedroeven.
controver/sia, f. woorden-strijd; —sista,
m. f. strijd-schrift-schrijver; twee-spaltzaaier; —tible, a. betwistbaar; —tir,
v. tr. weg-redeneeren.
contubernio, m. bij-wijverij.
contum/acia, f. verstek; koppigheid; dar
contumacia, bij verstek veroordeelen;
—az, a. hardnekkig; weigerachtig om
te verschijnen; —elia, f. smaad; —
elioso, a. smadelijk.
contun/dente, a. kneuzend; fig. klemmendf —dir, -v. tr. kneuzen.
conturbar, v. tr. in opschudding brengen;
verwarren.
contu/sion, f. "kneuzingi —sionar, v. tr.
gel. kneuzingen maken; —sivo, a.
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kneuzdng veroorzakend; —so, a. gekneusd; —tor, m. toe-zdende voogd.
conval/ache, m. hinder-laag van meer
personen; —ecencia, f. herstel; —ecer,
v. dntr. weer op krachten komen; in
zijn ouden doen komen; —eciente, a.
her-stellend; m. f. Ker-stellende.
convecino, a. en m. -ia, f. naaste buur;
vlak -maast -gelegen.
conven/cedor, -a, m. f. die overtuigen
kan, a. overtuigend; —cer, v. tr. overtuigen, overhalen; r. zich overtuigen,
overtuigd worden; —cimiento, m. overtuiging; —cion, f. overeenkomst, verdrag; konventie; —cional, a. onderling bepaald; konventioneel; —ib le, a.
meegaand; — iencia, f. belang; overeen-stemming; plaatsing v. e. bediende;
conveniencias, goederen; hombre de
conveniencias, bemiddeld m a n ; —tente, a. passend; overeen-komstig; —io,
m. schikking; verdrag; —ir, v. intr.
(als venir) overeen-komen, 't eens zijn;
te-pas-komen; r. 't eens worden; bij
elkaar passen; —tico, m. = —tillo en
—tito; —ticula, f. conventiculo, m.
kleine oproerige of geheime vergadering; —tillo, m. f am. huis met kleine
woningen, waarin meestal slechts lichte vrouwen en mannen bij elkaar wonen, ook —tico en —tito; —to, m.
klooster; —-tual, m. f. kloosterling(e);
Franciskaan, die goederen mag bezitten; a, klooster-.
converg/encia, f. samen-loop, ontmoeting
of snijding v. lijnen} —ente, a. elkaar
snijdend of ontmoetend (lijnen); —
er, v. intr. elkaar snijden of ontmoeten
(lijnen); —ir, 't vorige, maar gebruikelijker.
convers/able, a. aangenaam in 't gesprek;
—acion, f. gesprek, onderhoud; omgang; partijtje; conversacion a solas,
onderhoud onder vier oogen; —ar, v.
intr. praten, een gesprek voeren; omg a a n ; —i6n, f. over-gang, bekeering;
konversie; front-verandering; —o, a.
bekeerd; m. leeke-broeder.
convert/ible, a. bekeerbaar, omzetbaar;
—ir(i, ie), v. tr. doen bekeeren; omzetten; een andere bestemming geven;
fam. todo lo convierte en sustancia,
alles laat hem koud; r. zich bekeeren.
convex/idad, f. bolheid; —o, a. bol; —oconcavo, a. bol en hol; —o-convexo,
a. aan beide kanten bol.
convic/cion, f. overtuiging; —to, a. overtuigd; —torio, m. pensionaat van leerlingen der Jezuiten; —torista, m. kostleerling bij de Jezuieten.
convid/ado, -a, m. f. genoodigde; Ilevar
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paso de convidado, vlug loopen; —ar,
v. tr. uitnoodigen; aanzetten, drijvenj
convidar con, aanbieden; r. zich aanbieden.
convi/ncente, a. overtuigend; —te, m.
uitnoodiging; feest-maal; con vite con
porra, feest-maal waar ieder betaalt;
pic-nic; —viente, a.
samen -levend,
-wonend.
convoc/able, a. op te roepen; —acion,
f. bijeen-roeping; —ar, v. tr. bijeenroepen; —atoria, f. oproeping voor
vergadering; —atorio, a. oproepings-.
convoy, m. konvooi; opeen -volging v.
rijtuigen a. d. spoorwegen; trein; —
ar, v. tr. door troepen of schepen
doen begeleiden.
convuls/ible, a. stuip-achtig; —ion, f.
stuip; vertrekking; —ionario, -a, m. f.
fanatiek mensch dat stuip-trekkingen
heeft; —ivo, a. stuip-achtig; —o, a.
vertrokken, verstuipt.
conyugal, a. echtelijk.
cényuges, m. pl. echte-lieden.
conyungo, m. rechtst. echt, huwelijk.
coobliga/cion, f. wederzijdsche verplichting; —^do, a. wederzijds of met ander (en) verplicht.
coopera/ci6n, f. samen-werking; kooperatie; —ir, v. intr. samen-werken, in
kooperatie handelen of optreden; —
tivo, a. samen-werkend, kooperatief.
coordin/able, a. rang -schikbaar, naast
elkaar-stelbaar;
—aci6n, f.
naastelkaar -stelling,
in -verband -brenging;
rang-schikking; —adas, f. pi. ( m e e t k j
koordinaten;
—amiento, m.
rangschikking; —ar, v. tr. rang-schikken,
koordineeren, de betrekkingen kombineeren.
copa, f. wijn-glas; beker; blader-kroonf
copa pequena, wijn-g^las; sombrero de
copa, „hooge hoed"; copa del horno,
gewelf v. d. oven; copas, harten; knop
aan gebit; —do, a. bladerrijk; —iba, f.
copahu; — 1 , m. gom kopal; —r, v. tr.
de terug-tocht afsnijden; fig. de hoogste inzet wagen (kaart-spel); fam. veel
menschen en dingen samen bemachtigen, zonder dat er een ontkomt.
copel/a, f. gloei-schaaltje van beenderkool; —acion, f. zuivering door middel v. d. copela; —ar, v. tr. zuiveren
met de copela.
poper/a, f. g*lazen-kast; —o, m. schenken
copet/e, m. kuif; top-versiering; bovenste deel v. d. wreef; ook = tupé (toupet); tener (mucho) copete, hooghartig zijn; le suda el copete, hij heeft
moeite om te slagen; —uda, f. kuifleeuwerik; —udo, a. gekuift; ijdel.
copi/a, f. overvloed; af-schrift; k o p i e |
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librar copia, afschrift geven; -ador:
(libro) copiador, kopieboekj -ante,
ill f. afschrijver ; kopieerder ; -ar, v.
tr. afschrijven; na-schilderen ot -teekenen; in alles nadoen; -Iar, v. tr.
bijeen-lezen ; -na, f. Am. M. in z'n
geheel afgestroopte huid; -nar, v. tr.
Am. M. in z'n geheel stroopen (dier);
-oso, a. overvloedig ; -sta, m. f. zie
copiante; -ta, f. wijn-glaasje, Iikeurglaasje.
cnplra, f. strofe; scherp gezegde; coplas
de ciego, straat -liedjesj andar en coplas, 't voor -werp van algemeene spot
ziju;· echar coplas de repente, verzen
improvizeeren, luchtig praten; enten.derse a coplas, met gelijke munt betalen,
bedreiging tegen bedreiging
uiten; -ear, v. intr. Iiedjes zingen of
maken; -ero, m. liedjes -zang er ; -verkooper; -ista, m.
coplero.
copo, m. vlok; dikste deel v. e. vischnet; soort bloem; -'fi, m. vergr. van
copa, monstrans.
coposo, a. = copado.
copr/a, f. gedroogde pit v. d. kokosnoot, "kopra"; -opietario, m. -a, f.,
mede-eigenaar, -ares.
copudo, a. de inhoud hebbend v. e.
groot glas, v. e. groote drink-schaal:
ook = copado,
copula, f. verbintenis, band; bij -slaap:
koppel-woord.
cepul/acien, bij -slaap; -ativo, a. verbindend (voeg-woorden).
coque/luche, f.
kink-hoest;
-ra, f.
kooks-bak; -ro, a. Am. P. en B.,
verslaafd aan coca-bladj -ta, f. slag
met de roe op de hand; behaag-zieke;
-tear, v. intr. koketteeren; -teri~~ f.
behaag -zuchtj -t6n, m. pronker, vrouwen -betooveraar,
coqui/llo, of coquito, kokos -noot (in
Mexico), ook soort kever in vruchtboomen ; -to = coquillo; ook gebaar
om kinderen te doen lachen, en Am.
lvi.: soort tortel-dui£.
cora/cere, m. kurassier; -cha, f. lederen tabak-zak; -je, m. toorn; jina, f. woedetje; -judo, a. vertoornd; -I, m. koraal; fino como un
coral, bizonder 1eep; corales, snoer
krailen; -Iero, m. koraal-handelaar,
-bewerker; -liqo, a. koraal-rood; mbre, f. diere-iQ.uiden; -mbrero, m.
huide -kooper; -za, f. borst -harnas;
schiJId (b. v. v. e. schildpad); tentar
a uno las corazas, iemands moed of
~ennis op de proef stellen; -znada, f.
binnenste varn de pijn-boom; ragout
van 'diere-harten; -zon, m. hart;
m,oed; kern.; Ilevar of tenerel corazon

==

cordoban

en las manos, 't hart op de tong
(lett. handen ) dragen; poner en su
corazon, op 't hart drukken; tener
pelos en el corazon, haar op de
tanden hebben; corazon de Leon, een
vaste ster ; de corazon, van ganscher
harte; -zonada, f. voor -gevoel: opwelling van hartelijkheid; -zoncillo,
m. hartje ; Johannes -kruid.
corb/achada, f. slag m. e. bulle-pees;
-acho, m. bulle-pees; ~ata, f. das;
-aUn, m. das met gesp, dasje, stropdas (bij 't leger eertijds ); -ato, m.
afkoeler ; -eta, f. korvet (oorlog-schip).
Corcega, Corsica, zie corso.
corc/el, m. (strijd - )1'os; -ilIo, of corclno,
m. ree-tje.
corcov/a, m. bochel; -ado, a. gebocheld; met bobbels ; -ear, v. intr. een
hooge rug zetten (kat); -eta, m.
"buh" (scheldnaam ); gebochelde; """':0,
m. hooge rug, sprong; dar corcovos,
telkens 'n hooge rug zetten,
corcucir, v. tr. fam. (gaten) stoppen
kousen enz.).
corch/a, f.
corchera; -ar, v. tr.
(eindjes touw) aaneen-lasschen ; -e,
m. soort sandaal ; -ea, f. achtste
(muz.); -era, f. kurken koel-emmerj
-eta, f. oogje (ook v. e. gesp); etada, f. troep polirie-agenten ; -ete,
m. haakje; gesp; pl. 'akkolades, d. i.
groote haken in schrift (I); (oud)
politic -agent; -0, m. kurk; kurken
bije -korf ; tener cara de corcho, on-.
gevoelig zijn voor verwijten; nadar
sin corcho, op zijn eigen wieken drijven; corchos, houten vrouwe -sandalen.
cord/ale, m. want; -ai, m. k,ies van
verstand; -ato, a. wijs, verstandig;-el, m. touw(tje);mozo de cordel,
kruier; -elado, a. als touw gevlochten; -elazo, m. slag m. e. touw;
-elejo, m: touwtje, in: dar cordelejo,
voor de gek houden; -elero, m.
touw -slager, -verkooper ; -eleria, f.
= cordate, want, en: touw-slagerij;
-ellate, m. 500rt gemeen laken; erta, f. touw-slagerij; scheeps-tuig-makerij ; ~erirna, f. lams -vet; ~rino, a.
v. e. lam; -,ero, m. lam onder 't
jaaJr; -eruna, f. = corderina; -eta,
f. biezen bindsel der riet-hO'rden; ial, a. hartelijk; m. veirsterkende drank;
-ialera, f. kast of verzameling versterkende of sterk werk'ende middelen; -ialidad, f. hartelijkheid; -ilIa,
f. schaaps ..da)[men culs katte-voeder; illera, f. berg -keten.
cordo/ban, m. bokke- of geite-Ieder;
-bana, f. andar a la cordobana,
spier-naakt loopen; -bes, m. f. Cor ..

cordura

108

dovaan, -sche; a. Cordovaansch; —'it,
m. koord, veter; kordon; trek-koord;
zuil-trand; —ncillo, m. koordje; gekartelde r a n d ; —neria, f. passementerie;
koordjes voor garnituur; —nero, m.
pas sement-werker; touw -slager.
cordura, f. verstandigheid.
core/a, f. dans met zang (oudh.); St.
Vkusdans(ziekte), = San Vito; —ar,
v. tr. koraal-muziek komponeeren; —
cico, m. —cillo, m. gebraden speenvaxkentje, ook = corezuelo; —grafia,
=
corografia; —ligionario, -a, m. f.
van dezelfde godsdienst; —o, m. versvoet (één lang één kort); schakeling
v. koor-zang; —o grafia, f. dans-kunst;
—zuelo, m. speen-varken;
velletje
huidje; gebraden vel v. e. speenvarkentje.
cori/å*ceo, a. lederen; -achtig; —andra,
f. koriander; m.; —feo, koor-leider;
leider;
eerste
tooneel-speler; toongever; —mbo, m. scherm-vormige
bloei-wijze;
—ndon,
m.
diamantspaat;
—ntia,
f.
goudgeel -wit -en roode-tulp; —sta, m. f. korist(e); m.
instrument
dat de toon aangeeft;
koorzanger; —to, m. scheld-naam voor
Asturiér; a. laf; linksch.
corlar, v. tr. (gepolijst zilver) vernissen,
zoo dat 'het goud-gloed krijgt.
corm/a, f. (gekweekte) lijster-bes; beenblok; fig. beletselen, hinder-palen;—
al, m. .lijsterbessen-boom;—oran; m.
zee -raaf.
corn ada, f. stoot met de horens; uitval bij 't schermen waarbij men de
sabel v. d. tegen-standers op zij raakt
en neer-slaat; — adillo, m. poner of
emplear su cornadillo, zijn penningske
bijdragen; —ado, m. oude Spaansche
munt; no vale un cornado, is geen
oortje waard; —-adura, f. gehorente,
de horens v. e. dier; en = cornada
(eerste beteekenis); —al, m. riem die
de os met de horens aan *t juk
bindt; —alina, f. kornalijn, s o o r t m i n der-waardig edel-gesteente met horenachtåge doorschijnendheid; —am ent a,
f,m = cornadura; e n : nerts-gewei van
zeven of acht takken; —amusa, f.
doedel-zak; —atillo, m. soort fijne
olijf; —'ea, f. horen-vlies; —eador,
m. dier dat met de horens stoot|
—eja, f. k r a a i ; —«jal, m. verzameling
kraaie-nesten; •—ejalejo, m. peul of
huls die zaad of vrucht bevat; •—ejo,
m. kornoelje-boom; —ej6n, m. kerkkraai (zie chova); —erina, f. zie cornalina, kornalijn; —eta, f. horentje,
trompetje; die het 'bespeelt; vlag; (oud)
corneta de Haves, cornet a pistons;
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corocha

kornet en ruiterij-vaandel; corneta de
monte, jacht-horen; corneta ook h o rentje voor doove menschen; —etilla,
f. 'n zeer sterke Spaansche peper;
—ezuelo, m. soort lancet der veeartsen; horentje; cornezuelo de centeno, moeder -koren; —ia, f. = cor nea,
horen-vlies; —ial, a. horenvormig; —
icabra, f. terpentijn-boom, zie terebinto, idem; k o m m e olijf; —ija, f.
kroon-lijst; —ijal, m. hoek; doek waarmee de priester de beker afwischt|
—ij6n, m. archifrraaf, fries en kroonlijst vereenigd; hoek v. e. straat; —
iola, f. kornoelje; kornalijn, zie cor»
nalina, enz.; —isa, f. = cornija, kroonlijst; —fcamento, m. of cornisamient©
=
cornijon, architraaf enz.; —izon,
m. zie cornijon; —izo, m. = comejo,
kornoelje-boom; —izola, f. kornoeljevrucht zie corniola; —o, m. kornoeljeboom = cornizo en cornejo, — ucopia,
f. horen des overvloeds; —udo, a.
gehorend; hoekig; m. horen-drager}
—upeta, m. stier die m. d. horens
stoot; —o, m. koor (alle beteekenis sen); saber >de coro, van buiten kennen; hablar a coro, om de beurt
spreken.
coro/cha, f. wijnrups; —grafia, f. pjlaatsbeschrijving; —'grafo, m. plaats-beschrijver; —na, f. bloem-kroon; — lano ?
m. gevolgtrekking ui. het voorafgaande, overdoedig bijvoegsel na b e wijs-voering; stelling die op vorige
volgt; —na, f. kroen, krans; kruin;
krans- of druiplijst (v. e. huis); strålen krans; kruinschering; kroning; (zeet.)
dikke kabel aan groote- en aan bezaansmast; roze-krans v. tien kralen;
een munt („kroon"); orgel-punt (muz.);
moeder-trompet; corona boreal, noorder-licht; corona de espinas, doornenkroon; —nacidn, f. kroning, bekroning;
vol-tooiing, volmaking; —nal, a. v. e„
kroon, van de kruin; —namento, m.
f. coronamiento, kroon, bo vens te deel
v. e. gebouw, meubel of våas a. a.5
—nar, v. tr. kronen; bekronen; beloonen enz.; (hoogten) bezetten; volmaken, voltooien; omkransen, bekransen;
r. zich kronen; van boven aan de
kruin verd orren; —nario, a. kroon-;
—mdel, m. drukkersspaan; —nei, m.
kolon el; —^nela, a. tot de kolonel behoorend (kompagnie enz.), vrouw v.
d. kolonel; —nelia, fe ko lo neis-rang;
regiment, zie regimiento; —nllia, f.
kruin; estar hasta la coronilla de, beu
zijn van, genoeg hebben van; andar de
coronilla, door 't vuur gaan (voor iem.);
—so, m. Am. C. A. mais-aar of -stronk;
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—za, f. zotskap (die de veroordeelden
der Inquisitie op kregen); —zo, m.
wilde palrn-boom. .
corp/anch6n, m. groot dik lichaam; —
ezuelo, m. lijfje; borstrok; = —ino,
m.; —oracion, f. gilde; —oral, a. lichamelijk belichaamd; m. altaarkleed;
—oreo, Ikihaimelijk; —orificar, v. tr.
belichamen, tot vaste stof maken; —-s,
rn. in: guardia de corps, lijf-wacht,
sumiller de corps, groot kamer-heer
enz.; —udo, a. lijvig, dik; —ulenda, f.
lijvigheid, dikte; —ulento, a. zwaarlijvig, dik; —us, m. lichaam van
Christus; de dag
(Sakraments-dag,
Dond. volg. op Zond. n a Pinkst.; ook
Corpus Chr is ti; —usculo, m. atoorri;
kleinste deeltje.
corr/al, m. binnen-plaats; hoender-hof;
vee-kraal; afsluiting in rivier (visch);
leemte; (oud tooneel) binnen -plaats
met een zeil erover; corral de madera,
werf, ho-ut-magazijn; fig corral de
ovejas of de vacas, ontvolkt dorp;
hacer corrales, „schooltje schuilen";
—alero, -a, m. f. hoender-hof o f - p a r k hauder; —aliza, f. = corral.
corre a, f. riem; lenigheid; besar la
correa, zich onder -werpen; exkuses
maken; del cuero salen las correas,
*t is goed riemen snijden van een
andermans leer; tener correa, gekheid goed opnemen, goed tegen zwaar
werk kunnen; —aje, m. riem-werk, leder -goed; —al, m. gelooid damhertvel; coser correal of labrar de correal, met kleine riempjes naaien; —
ar, v. tr. wol lenig en buigzaam maken; —azo, m. riern-slag; —calles,
m. straat-slijper.
correc/cion, f. verbetering; bestraffing;
zuiverb eid (taal, manieren); berisping;
correccion de pruebas, nazien v. drukproeven; —cional, a. korrektioneel; j
m. verbeterhuis; —tivo, a. m. korrektief, verbeterend, straff end (middel); —to, a, korrekt, zuiver; —tor,
m. korrektor; berisper; verbeteraar;
overste v. e. mmderbroeders-klooster;
a. verbeter end; ' berispend; straff end.
corred/era, f. ren-perk, -baan; schuif,
gleuf; bovenste slijp -steen; krekel; riggel voor lade; —izo, a. loopend,
makkelijk glijdend; nudo corredizo,
losse knoop; —or, -a, m. f. makelaar;
gang, galer ij (dan m.); ren-paard;
omroeper; praat jes -maker; iemand die
veel loopt; corredor de cambios, wisselaar; corredor maritimo, kargadoor;
corredor del peso, publiek weger; fig.
tusschen-persoon, koppelaar; a. loopend. hard loopend; —oria, f.
=

correr

correduria, f. makelaar-schap, makelaars-loon; —ura, f. 't overloopende
(bij vochtmaat).
correer/ia, f. riemen -makerij; —o, m.
rieme-snijder of -verkooper.
correg/encia, f. mede -regent -schap; —
ente, m. mede-regent; —ible, a. verbeterlijk, -baar; leidzaam; —idor, m.
een beamte van de magistratuur, tevens bestuurder; —idora, f. vrouw v. e.
corregidor; —imiento, m. corregidorschap; —ir, v. tr. (i) verbeteren; bestraffen; berispen; her steilen, goedmaken ; verzachten, matigen; r. zich
beter gedragen.
corregiiela, f. = correhuela.
correhuela, f. riempje; soort kruipende
brem (verf-stof), een kinder-spel.
correjel, m. zool v. Eng. leder.
correla-cion, f. wederzijdsche betrekking;
—tivo, a. wederzijds in betrekking;
=•- —to, a. in wederzijdsche betrekking.
corren/cia, f. f am. buik-loop; —tlar, v.
tr. veid na de oogst onder laten
loopen; —tio, a. vloeiend; licht, vrij;
—t6n, -a, m. 1. straat -slijp er, boemelaar; aangenaam prater, gezellig
mensch; —tona, f. straat-meid, hoer.
correo, m. post(-kantoor); mede-plichtige a a n dief-stal; koerier, post-looper;
correo de maias nuevas, Jobsbode;
correo ook: net aan een boom vastgemaakt; a correo tirado of meer gebruikelijk a vuelta de correo, per
omme-gåande; correos y telegraf os,
post-en-telegraf ie; —so, a. lenig.
correr, v. intr. (hard-)loopen; vloeien;
voorbij-gaan (tijd); varen; zijn gang
gaan (zaak); zijn toevlucht nemen tot
(a): correr con, belast zijn met; correr
a palo seco, met gereefde zeilen
varen; correr a rienda suelta, met
losse teugels loopen, d. w. z. in
dolle vaart; correr al cuidado, tot
iemands last zijn; corre bien (of
mal) la suerte, 't loopt mee (of
tegen); corre bien el oficio, het bedrijf gaat goed; corre paridad of
comparacion, is in overeen -stemming
met de waarde; no corre la moneda,
de munt is niet geldig, gangbaar;
correr baquetas, spits-roeden loopen;
corre la voz, het gerucht loopt; correr
obligaci6n, verplicht zijn; corre el viento, d e wind wiaait; fig. correr tras una
persona, iemand in alles nadoen; a
mas correr of a todo correr, in allerijl; de jar correr, laten begaan; v. tr.
nazetten (vijandelijke schepen); correr
fortuna, in gevaar zijn (schip); correr
ganado, kudde vee grijpéiv op verboden wei-grond; correr la campana.
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op verkenning -uitgaan; correr la Cortina, 't gordijn neer-halen, neer-laten,
dicht-schuiven; correr el cerrojo, o.,
grendel voor doen; correrlo todo, alles
afloopen; correr la palabra, het wacht woord afgeven; correr las amonestaciones, de afkondigingen laten geschieden; correr monte, jagen; correr
parejas, elkaar niets toegeven; correr
toros, deel-nemen a a n 't stieren-gevecht; correr el velo, de skrier oplichten (fig); la habia corrido en su
tnocedad (vrouw), ze had „gescharreld" toen ze nog jong was; r. zich
schamen, blozen; afdruipen (kaars);
op iets toeloopen; —ia, f. inval in
vijandelijk land; lederwerk; f. pl. reizen, toehten; geloop.
correspon/dencia, f. brief-wisseiling; verstand-ho-uding; overeen -stemming; even-redigheid; —der, v. intr. overeen stemmen; in gemeen-schap zijn; briefwisseling voeren; evenredig zijn; v.
tr. beantwoorden; r. elkaar beantwoorden; in overeen-stemming zijn;
—diente, a. overeen -komstig; passend
m. f. korrespondent (e); —sal, rn. f. korrespondent; afnemer.
coret/aje, m. makeaaars-loon; makelarij;
—ear, v. intr.
overal rond-loopen,
straat-slijpen; een ongeregeld gedrag
hebben; makelaars-diensten verrichten.
correvedfle, m. f. fam.
over-brenger,
praatjes-maker; koppelaar.
corrid/a, f. loop, verloop; fig. loop-baan;
corrida de toros, stiere -gevecht; corrida de caballo y parada de borrico,
zegt men van iem. die goed begint
en slecht eindigt; de corrida, in haast:
—o, a. verfegen, geérgerd; fam. ervaren en leep; iets bo ven of over de
maat; cincuenta afios bien corridos,
goed in de vijftig; m. afdakje op
binnenplaats;
romance of ^jåcara"
meest met gitaarbegeleiding; de corrido, vlot; —os, m. pl. =
caf dos,
achter -stallige bu ur.
corriente, a. loopend; vloeiend, vlot; gewoon; letra corriente, loopend schrift;
gangbaar, geldig; dar por corriente,
voor zeker geven; hombre corriente,
rond-borstig man; precio corriente,
pirijs-koerant; f. stroom, loop; g a n g ;
tocht, trek (de aire); irse tras la corriente, met deimode m<ee-doen; m. loop:
en el corriente de, in de loop van;
testar al corriente, op de hoogte zijn;
adv. in orde, geen moeilijkheid oplever end; afgesproken, best!
corrill/ero, m. land-looper; —o, m. klein
gezelschap; kliek; pl. babbel-praatjes.
corrVmiento, m. uitvloeiing (oogen a. a.);
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corta
vloeiing van water; fig. schaamte, verlegenheid; —ncho, m. fam. vereeniging v. menschen -uit de heffe.
corro, m. kring (menschen), rondedans; hacer corro a parte, 'n afzonderlijk troepje vormen; echar en corro,
iets opwerpen (voorstel a. a.); fam.
escupir en corro, zich in 't gesprek
mengen.
corrob/oracion, f. versterking; staving;
—oranté, m. versterkend middel; —
orar, v. tr. versterken; staven; sterken; bevestigen; r. weer op krachten
komen;
—orativo,
a.
versterkend,
kracht-gevend; —ra, f. slokje na 't
sluiten v. e. koop a. a.
corroer, v. tr. (af)knagen; weg-, invreten;
r. vergaan, verteerd worden.
corromp/er, v. tr. bederven; omkoopen;
fig. corromper los oi dos, met gepraat
vervelen; intr. rotten.
corros ion, f. weg-vreting; —ivo, a. sterk
aantastend, bijtend; m. bijtend middel.
corrug/acién, f. samen -rimpeling, -trekking; —ar, v. tr. rimpelen; —o, m.
kanaal voor goud-wasschmg.
corrup/cion, f. bederf; bederving; omkoopiog; —tela, f. bederf; mis-bruik;
—tible, a. voor bederf vat-baar; omkoopbaar; —tivo, a. bedervend, bederf-aainbrengend; —to, a. be-, verdorven, zie danado; beschadigd,, bedorven, verdorven, slinksch, slecht; ~
tor, -a, m. f. bederver, verderver; omkooper; a. bedervend; omkoopend.
corrusco, m. fam. korst, zie mendrugo.
cors/ario, m. vrijbuiter; zee-roover; kaper; sperwer; —-é, m. korset; —ear,
v. intr. zee-roof plegen; —elete, m.
borst-stuk; —etero, m. korsetten-maker of verkooper; —o, m. kaap-vaart;
m., —a, f. en a. Corsikaan, Corsikaansch(«).
cort/a, f. hout-veiling; —abolsas, m.
zakke-roiller; —adera, f. beitel om
gloeiend ijzer te knippen; mes om
honig-raten uit te snijden; —adillo,
m. Mein wijn-, likeur-glas, „tuimelaar"; a. niet gaaf rond; —ado, a.
geévenredigd en juist; overbluft, verlegen;
m.
zekere kapriool bij 't
dansen;
—ador,
-a, m. f. snijder,
knipper; vleesch-snijder en verkooper;
munten metaal-schaar; snij-tand;
cortadores, knijper, kleine knijp-tang;
—adura, f. insnijding; snit; snede;
knips el, inkeping, karteling; —afrio,
m. metaal-schaar; —afuego, m. brandmuur; —arnente, adv. kortelijk; zuinig,
eenvoudig; —ante, a. snijdend; —apicos, m. zeer schadelijk insekt; —apicos y callares, mondjes dicht; •—
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apiés, m. slag met het scherp naar
de beenen; apisa, f. beietsel, hindearnis;
gaoiituur onder a. e. rok; fig. voorwaard e bij toestemming; zoetheid v. taalj
—aplumas, m. p e n n e - m e s ; — a r , v. tr.
snijden, knippen; hakken (brandhout);
af-snijden, af-, uit-knippen; aanlengen; onder-scheppen; af-, bekorten;
voorkomen (wed-ren); besnijden, kastreeren; uit 't veid slaan; uitmaken
(scheids-rechter); cortar cercén a cercén, met wortel en al afsnijden;; cortar un vestido, kwaadspreken v. e. afwezige; cortar el naipe, „coupeeren";
cortar el verso, 't vers goed kadanseeren; cortar la célera, de gal tegengaan; fig. doen bedaren; cortar bien,
goed spreken (taal); cortar las alas,
kort-wieken; cortar de raiz, uitroeien;
cortar libranzas, betalingen staken;
cortar los pasos, bewaken om te beletten; cortar por el camino mås corto,
een kortere weg nemen; cortar el
ånimo, de moed benemen; cortar el
vino, de wijn aanlengen; r. omslaan
(melk); bederven; de klus kwijt-raken;
—aunas, m. nagel-schaar; —e, f. hof;
hof-makerij; hoofd-stad; m. scherp (v.
e. mes a. a.); snede; afgesneden stuk;
uitknipsel; snijding; velling; dar un
corte, afsnijden, de gevolgen voorkomen; Cortes, f. pl. parlement; —
edad, f. kleinheid, kortheid; geringheid; schuchterheid; domheid; gebrek;
—ejar, v. tr. 't hof-maken aan; flikflooien; —ejo, rn. stoet; goede ontvangst; f am. hof-maker, of: vrouw
aan wie; —és, a. beleefd, hoffelijk;
—esana, f. lichte-kooi; —esanesco, a.
v. e. hoveling, v. e. lichtekooi; —esanazo, a. oohandig beleefd; —esania,
h. hoffelijkheid; —esano, a. van 't
hof; slim; m. hoveling; —esia, f. hoffelijkheid; beleefde groet; plicht-pleging aan 't einde v. e. brief; geschenk;
loopdagen (wissel); —esmente, adv.
beleefdelijk; —eza, f. bast; schil; korst;
schors;
opper -vlakte,
buiten -kant;
boersch-heid; —ezudo, a. met veel
korst of dikke schors; fig. boersch;
—ical, a. v. d. schors of 't omhulsel;
—icoso, a, met dikke schil; —ijada,
f. groep huizen v. e. boerderij; —ijo,
m. boerderij, hoeve; —ina, f. gordijn;
cortina de muelle, steun-muur vooral
aan de havens; a cortinas verdes, i n ' t
open veid; —inaje, m. stel bed-gordijnen; —inal, m. afgesloten veid dicht
bij dorp of landhuis.
cort/o, a, kort; gering; min-waardig;
vrees-achtig; dom; schriel; corto de
vista, bijziende; corto de medios, geld-
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gebrek hebbend; corto de manos, niet
voort-varend; corto de peso, onder 't
gewicht; f am. corto sastre, weinig
kieskeurig mensch om zijn doel te
bereiken; a la corta o a la larga,
vroeg of laat; f am. no quedar por
corta ni mal echada, alles in 't werk
steilen; quedarse corto, te kort schieten; —on, m. soort tuin-rups.
coru/na, f. Coruna-doek (grove stof).
corv/a, f. knie-holte; zie corvaza; —adura, f. kromming; weiving; —al, m.
soort
lange olijf; —ato, m. jong
v. e. raaf; —aza, f. zwelling aan
de pooten (paard); —e]6n, m. kniehiol-te v. e. dier; hane-spoor; enkelbeen; —eta, f. trappeidng (achterpooten op de grond, paard); korvet (schip);
—etear, v. intr. trappelen (paard); —•
irio, a. v. d. raaf; —o, a. krom.
corz/a, f. hinde; —o, m. ree-bob; —
ueio, m. tarwe n a 't dorschen ongebolsterd.
cosa, f. zaak, ding; gebeurte-nis; cosa
de, zoo ongeveer; cosa de ver, merkwaarddg iets, womderlijk iets; cosa del
otro iueves, iets ongehoords; sera cosa
de medio millon, de tres horas, 't zal
zoowat een half millioen wezen, drie
uur duren; fuerte cosa es, dat 's
nogal sterk; no es cos.a, 't is niet van
belang; no hay cosa con cosa, alles
ligt over-hoop; no hay tal cosa, zoo
iets komt niet voor; no tener cosa
suya, al te goed-geefsch zijn; —rio, m.
muil-ezel-drijver, tevens boodschapper;
jager van beroep; de cosario a cosario no se pierde sino los barriles,
ze zijn aan elkaar gewaagd; a. veelbezocht.
cosc/arana, f. soort broos gebak; —arse, v. r. zich scheuken; —oja, f. kleine
groene eik; de gedroogde bladeren;
ring aan weers-kanten v. e. paardebit; -^-ojal, bf coscojar, m. aan-plant
of boschje v. d. kermes-eik; ^-ojo, m.
kermes; coscojos, paarde-bit; —6n,
m. sluwe schurk; —orobo, m. groot
soort Chili-gans; —orren, m. opzettelijke kneuzing a a n 't hoofd; broodkoirst; —urro, m. brood-korst.
cose/cante,
m. cosecans;
—cha,
f.
oogst; —char, v. tr. (in)oogsten; —
chero, m. land -eigenaar, wijnboer; —
dizo, a. naai-baar; —dor, -a, m. f. al
zurcido, die lapt of verstelt; f. innaaister (van boeken); —lete, m. (licht
kuras v. e.) piekenier; piekenier of
hellebardier; —no, m. cosinus.
coser, v. tr. niaaien; coser a punaladas,
overdekken met dolk-steken; coser
a zurcido, verstellen, stoppen; r. co-
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serse la boca, geen mond open-doen;
coserse al suelo, ineen duiken; —tada,
f. versnelde pas, looppas.
cosi/cosa, f. raadisel; —do, m. ingenaaid
pak wasch-goed; naai-werk, -goed; a.
stevig vast (aan fets).
cosm/ético, m. sehoonheids -middel; a.
van 't heeLal, opkomend of ondergaand met 't opkomen der zon; —ogo»
nia, f. .leer van 't ontstaan der wereld;
ografia, f. kosmografie; —ologia, f.
•kosmoilogie, leer van 't heelal; —opolita, m. wereld-burger; a. kosmopolitiseh; —opolitismo, m. wereld-burgerschap.
cosicosa, f. raadsel; zie ook quisicosa.
cos/o, m. ren-baan; hout-worm; hoofd*
straat in sommige steden; —pe, m.
h a k van tijd tøt tijd door een timmerm a n gegeven a a n een balk die erg
ruw -is.
cosque, m. fam. = coscorron, harde tik
op 't hoofd.
cosqui/llas, f. pl. kitteling; hacer cosquillas, kittelen, de nieuwsgierigheid
prikkelen; no sufrir cosquillas of tener
maias cosquillas, prikkelbaar of weisnig verdraagzaam wezen; la cosa le
hace cosquillas, hij (ze) zit er over
m, hij (ze) zit op heete kolen, hij
brandt van nieuws-gierigheid (om te
weten hoe iets afloopt); —Heo, m.
kitteling; —lloso, a. kittel-oorig, gevoelig voor kittelen; netelig; prikkelbaar. *
cost/a, f. kosten, kost-prijs; kust; helling; heg; a costa de, ten koste van;
a toda costa, tot eike prijs; de costa,
kostbaar; dar a la costa, stranden;
navegar cesta a costa, de kust houd e n ; —ado, m. zijde;. flank; kant,
boord; dar el costado, de zijde keeren om de volle laag te geven; årbol
de costado, stam-boom; costados, lijnen van verwantsichap; —al, m. graanzak; soort stamper; fam. no soy
costal, laat me tijd om te spreken; a.
v. d. zijde; —alada, f. val op rug of
zijde, neer-glijdend; —alazo, m. dar
un costalazo, als een zak neer-vallen;
—an era, f. aarde schuin tegen muur;
pl. dwars-balken, d e k - s p a r r e n ; — a n e ro, a. kust-; —anilla, f. hellende
straat; —ar, v. tr. kosten (ue); zvvaar
vallen; mucho me cuesta, 't valt me
zwaar; cuesta la torta un pan, 't sop
is de kool eiet waard.
coste, m. zie costa; a coste y costas,
tegen inkoops -prijs; —ar, v. tr. bekostigen; „loonen", de kosten dekken; v.
tr. langs d e kust varen; r. zich b e druipen; —no, a. langs de kust varend;
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f. —na, m. kust-bewoner; —ra, f. steenblok aan weers-zijden v. e. smelt-oven;
soort visch-mand; zijde v. e. baal, v. e.
m a n d ; dek-laag v. e. riem papier; ook
= costa, kust; —ro, a. altijd naast
het doel en = costanero; m. eersten Aaatst-gezaagde plank v. e. boom;
zij-muur v. hoog-oven; papel costero,
afval van papier.
costill/a, f. rib; dar de costillas, achterover vallen; medir las costillas, 'n
duchtig pak slaag geven; fig. en fam.
rijkdom; ook: schouders, rug; fam.
vrouw; estar sobre las costillas de,
op kosten leven van; —aje, m. fam.
=
costillar; —ar, m. ribben -streek;
—udo, a. fam. breed en forsch.
costo, m. zie costa; —so, a. kostbaar;
bezwaarlijk.
costr/a, f. korst; rantsoen beschuit v. e.
dwang-arbeider; —ada, f. geglaceerde
taart; —oso, a. korstig.
costumbre, f. gewoonte, zede; segtin
tenia de costumbre, zooals hij (zij)
gewoon was; de costumbre, gebruikeilijk.
costu/ra, f. naaisel, naai-werk; naad (ook
tussenen twee planken aan boord);
sentar las costuras of meter en costuras, de zoomen piat-leggen; fig. berispen of: afransellen; como piojo en
costura, gezegd v. iem. die zich met
alles bemoeit; como piojos en costura,
als haringen in een tonnet je; —rera,
f. naaister; innaaister (v. boeken); —
reria, f. naaiwinkel; —rero, m. naaidoos; —r6n, m. grof naaisel; lit-tee ken a a n 't gezieht.
cota, f. soort wam-buis; cota de malla,
malién-kolder;
wapen-rok;
aandeel,
bijdrage; n a a m in Andaloezié gegeven
aan de vrouwen die Maria heeten;
genummerd merk v. pr oe es-stukken,
een inventar is enz.
cot/ana, f. vierkant gat in hout-werk;
—anza, f. fijn Normandisch linnen;
—arrera, f. uithuizige vrouw; •*—arro,
m. toevluchts-oord; helling v. e. ravijn;
hoere-huis; fam. andar de cotarro en
cotarro, zijn tijd gebruiken om onnoodige bezoeken te brengen; —ejar,
v. tr. vergelijken, kollationeeren; —ejo,
m. vergelijking, tegenover -elkaar -stel liflig; —i, m. grove gestreepte stof voor
matrassen enz.
coti/diano, a. dagelijks-dh; —Ha, f. keurslijf; —*n, m. slag met de achter-kant
v. d. hand bij 't kaatsspd; stof voor
bedde-tijken; —zacidn, f. toe-wijzing
of bep,aJling v. aandeel of bijdrage in
gemeensch. ukgave; noteéring; — zar,
v. tr. omslaan, eiks aandeel vast-steilen; „noteeren".
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coto, m. ingeslotan terrein; grens -paal
of -steen; vereeniging van dorpen a. a.
onder één heer; afspraak om tegen be paalde prijs te verkoopen; krop; vuistlengte (de duim bovenop, maat); een
kleine rivier-visch; poner coto, paal
•en pierk steilen; zie postura, loopende
prijs der voeding-stoff en; hospitaal,
coton, m. sits; wambuis.
- coton/ada, f. gedamasceerd katoen; weefsel van raw katoen met bloemen;
—ia, f. wit katoen, en diemet (sterke
geribde katoenen -stof).
cotorr/a, f. Meine papegaai; ook
=
urraca, ekster; babbel -achtige vrouw;
—era, f. vrouwtje van de cotorra;
babbel-achtige vrouw; —eria, f. g e babbel.
cotufa, f. Amerikaansche aard-vrucht,
= chufa, fig. lekkernij; pedir cotufas
en el golfo, 't onmogelijke vragen.
coturno, m. tooneel-laarsje.
cova/cha, f. Meine girot; honde-hok; —
chuela, f. verkleinw. van covacha»
cox, alleen in a cox cox, hinkend; coxcojilla of coxcojita, f. hinke-beentje; a
coxcojilla of coxcojita = a cox cox.
coy, m. hang-mat; —unda, f. riem om
ossen aajn 't joik te bindien; fig. band;
rnacht; —untura, f. bij-een4assching;
samen-loop van omstandigheden; fam.
por las coyunturas, honderd-uit.
coz, m. trap, schop, teimg -stoot v. e.
vuuT-wapen; meterse de hoz y coz,
er blindelings inloopen; tirar coc«s,
de verzenen tegen de prikkels slaan;
a coces, met schoppen of trappen;
, iva a coz cojilla of cojita, loopt „hinkeldepink".
cra/bron, m. horzel; —era, f. vrucht v.
d. aardbezie-boom.
craneo, m. schedel; kop; secarse el
craneo, gek worden; tener seco el
craneo, geen oordeel hebben.
cråpul/a, f, los-bandigheid, ontucht; (crapul)ar, v. intr. in los-bandigheid leven(crapul)oso, a. liederlijk.
cras, adv; cras de manana, morgen
w o e g ( = manana a la madrugada);
—amente, adv. olie-dom; -—citar, v.
intr. Massen (raaf); —itud, f. dikte.,
vetheid; vet; —o, a. dik, vet; erg,
kras; ignorancia crasa, grove onwetendheid.
crater, m. krater,
craticula, f. luikje, waardoor de nonnen
kommuni eer en.
«raz/a, f. vat voor gesmolten metaal in
muntenj; —ada, f. hoeveelheid gesmolten metaial v. e. craza.
crea, f. cretonne (stof); —ble, a. wat
geschapen
kan worden; —cion, f.
Sp.
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schepping; stichting, kreatie; fig. benoeming van nieuwe kardinalen door
de P a u s ; —dor, rn, scheppar; —r, v.
tr .scheppen; stichten, uitvinden, instellen; niéuwe kardinalen aanstellen;
—tivo, voort-brenging; —tura, f. schepsel, klein kind; benoemd kardinaal
tegen-over Paus, die hem benoemt.
erec/edero, a. wat grooter kan worden;
—encia, f. groei, toename; —er, v.
intr. groeien; toenemen; crecer a palmos, zichtbaar grooter worden; crecer
como espuma, snei fortuin maken; le
crecer hacia abajo, d. i. verliezen in
•pl. v. winnen; a medio crecer, half
voigroeid (baard b.v.); —es, f. pl. toe name v. d. omvang van graan naarmate men 't omwerkt; zoo ook v.
zooit; toegift; voordeel dat men terugkrijgt; pagar con creces, met woeker
terug-betalen; nino de pocas creces,
slecht, groéiend knid; —ida, f. a a n w a s ;
—ido, a. groot, tal-rijk; m. pl. ruimer
wordende steken (bij naaien of breien);
—iente, a. groeiend, toenemend, wassend; f. aanwas (water); m. creciente
de luna, wassende maan; creciente
de mar, vloed; —imiento, m. toename, aanwas; waarde-vermeerdering,
verhooging (van koorts).
cred/encia, f. muur-tafeltje naast altaar;
buffet; diien-tafel; —encial, a. geloofs-;
f. geloofs-brief (v. e. gezant); —enciero, m. verdeeler der provizién in
groot huiis; officier die de wijn des
konings moest laten
proeven; —
ibilidad, f. geloof-waarheid; goed-geloovigheid; -'-ito, m. vordering; tegoed; krediet; geloof; goede naam;
dar crédito, geloof schenken; ook
= acreditar, krediteeren, krediet g e ven; carta de crédito, krediet-brief;
—o, m. geloofs -belijdenis; fam. cada
credo, i eder oogen-blik; estar con el
credo en la boca, zich verloren aehten; en un credo, in een wip; —ulidad, f. goed-geloovigheid; —'ulo, a.
goed -geloovig.
cre/ederas, f. pl. fam. lichtgeloovigheid
en bedriegbaarheid; —-edor, a. geloovig; —encia, f. geloof; krediet; —er,
v. tr. gelooven; meenen, achten; oordeelen; ya lo creo! nou! dat zou
ik gelooven!; ver y creer, zich vergewissen; creer a macha martillo, door
dik en dun gdooven; a ojos cerrados, blinde-lings; a pies juntillas,
onvoorwaardeilijk; —huela, f. grof linnen ; —-ible, a, geloof-waardig.
crem/a, f. room; trema; —acién, f. lijkverbranding; —ento, m. aohter-voegsel; aan-slibbing. toename; —'or, ni.
8
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cxemor; crémor tårtaro, wijinsteen; —
oso, a. room-achtig.
crencha, f. seheiding (in 't haar); eik
der vaneen -gehouden gedeeliten haar.
creosota, f. kreosoot.
crep/itacion, f. knettering; kraking; —
itante, a. knetterend; reutelend (ademhaling); —itar, v. intr. knetteren; kraken; moeiiijk adem-halen; —uscular,
a. v. d. schemering; m. schemeringskring (18 onder horizon); —usculo,
m. schemering; =
—uscular.
cresa, f. ( = cresca) wormpje, made;
eieren v. d. koningin der bijen.
cresc/endo, adv. crescendo; m. (een)
crescendo.
cresp/ar, v. tr. zie encrespar, op-krullen;
—illa, f. ronde padde-stoel, bol en
geel van boven; —o, a. kroes, gekroesd; verward (stijl); boos; —6n,
m. krip; geviochten en gekroesde haren.
crest/a, f. kam, hane-kam; kuif (bij
dieren); berg-kam, top; heim-kam; levantar la cresta, 'n hooge toon aanslaan; —ado, a. voor-zien v. kam of
kuif; —omatia, f. bloem-lezing; —6n,
m. heim-kam.
gret/a, f. krijt, zie yeso; —a"ceo, a. krijt achtig; —ense, m. Kretenser; a. van
Kreta; —inizar, v. ir. idioot maken;
—inismo, m. idioot-held; —ona, f. oretonne, wit of bedrukt; —oso, a. krijtachtig.
creyente, a. m. geloovig(e); en justos
y en creyentes, heusch waar.
crezneja, f. strook geviochten v. gekookt en gekneusd esparto-gras of
bies.
cria, f. broed(sel), „nes>t"; fam. zuigeling, voeder; beknopte levendige vertelling; opgave voor scholieren; ama
de cria, min.
cria/da, f. dienst-rneid; wasch-plank; —
dero, m. zaad-bedding; kweek-plaats
van dieren; a. vruchtbaar; —dilla, f.
teel-bal v. e. dieir; klein broodje; criadillas, tmuffels; —do, m. knecht; criado-inayor, hoofd-knecht; a. opgevoed,
opgekweekt; —dor, -a, m. f. opvoeder,
opkweeker; schepper;
honde-koeter;
stoeterij-hauder; a. veel opbrengend
of (voort-)telend; —nza, f. beleefdheid; zoog-tijd; dar crianza, manieren
leeren.
cria/r, v. tr. opvoeden; kweeken; scheppen; voort-brengen; zogen; kreéeren;
fam. criar a sus pechos, opvoeden,
eigen beginselen inprenten; criar carnes, dik worden, „bij-komen"; criar
molleja (woord. 'n ferop kweeken), onbezcirgd leven, cuando la rana crie
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pelos, met St. Juttemis, d. w. z. nooit;,
r. groeien, zich voedeiv, profiteeren;.
—tura, f. schepsel; klein kind (zuigeling); beschermeling; es una criatura,
't is een lobbes; —zon, m. aangroei
van vee.
crib/a, f. wan; estar hecho una criba*
tot over de ooren in sehuld steken;
vol g a t e n ; —ar, v. tr. wannen, zeeften;,
—ero, m. wannen -maker of -verkooper; —o, m. zie criba; —oso, a. vol
gaatjes als 'n wan.
crimen, m. misdaad.
crimin/al, a. misdadig; krimineel; —alidad, f. misdadigheid; totaal van misdaden; —alismo, m. aanzien eener
krimineele zaak; —alista, m. f. kriminalist; rechts-geleerde raads-man voor
krim. zaken; —alizar, v. tr. naar krim.
recht-bank verwijzen; —ativo, a. van
misdaad beschuldigend; —oso, a. —
criminal.
crimno, m. bloem v. spelt of tarwe.
crin, f. manen; paarde-haar; asirse de
las crines, zich vast-klampen; —ado,
a. (lang-)harig; —ito, a. =
cometa
con cabellera m.; —olina, f. Am.
paarde-haren stof waar van kragen a. a.
crio/llo, -a, m. f. Kreool, Kreoolsche, in
Amerika geboren blanke.
cripta, f. Joipt, onderaardsch gewelf; b e graaf -plaats in kerk.
cris, m. kris; —ålida, f. pop (v. e. insekt);,
—is, f. krisis; hoogte -punt, keer-punt;
beslissend oogenblik; —ma, m. heilig
d i e s e l ; fam. no vale nåda fuera de la
crisma, 't is een deugniet; te quitaré la
crisma, ik zal je vermoorden;—macién^
f. toediening van 't heilig oliesel; —
mar, v. tr. konfirmeeren; —meia, f. våt
voor 't heilig oliesel; —ol, m. smeltkroes; puro como un crisol, smetteloos
zuiver; —olada, f. (een) smelt-kroes,
vol; —olito, m. chrisoliet; —oprasa, f.
chrisopraas, prij-groene smaragd met
sehillfertjes goud er in.
crisp/adamente, adv. stuip-achtig; —*atura,
f. (geneesk.) samen-trekking; —in, m.
manteltje voor vrouwen of kinderen;
Crispin, Krispijn; —ir, v. tr. besp-renkelen, om graniet na te bootsen.
crista, f. kam, kuif, phiim (wapen), zie
cresta, —Jal, m. kristal; glas; cristal
de roca, berg-kristal; cristales, ruiten?
—aleria, f. kristal-fabrikatie; glas-fabriek; kristal-graveering of bewerkingf
—alero, m. kristal -werker; verzameling
kristal; plaats waar men 't rang-schikt;
—alino, a. kristal-achtig; —alizable, a.
kristallizeerbaar; —alizacion, f. kristallizatie; —alizado, a. gekristallizeerd?
—alizar, v. tr. doen kristallizeeren; v.

cristiandad
intr. of r. kristailizeeren; —el, m. =
clistel = • c lister, lavement; —ianar,
v. ti., fam. kerstenen, doopen, = bautizar; fam. trapitos de —, Paaschbeste kleeren.
cristia ndad, f. Kristenheid; kristelijke
gemeente onder zendeling; —nismo,
rn. kristen-do.m.
cristia no, a. krisetlijk; —no, -a, m. f.
kristen; jugar a moros y cristianos,
een ruiter -sped, krijgertje spelen.
Cristo, m. Kristus (-beeld), en = crucifijo»
cristus, m. a.b.c.-boek; estar en el cristus, beginneling zijn; no saber el
cristus, -geen a voor een b kennen.
crisue/la, f. bakje onder draagbare lamp.
crit/erio, m. kriterium (waar-naar men
beoordeelt); —'ica, f. kritiek; gisping;
—icador, -a, m. f. die kritizeert of
gispt; —car, v. tr. kritizeeren; laken;
—'ico, -a, m. f. kritikus, aanmerkingmaker; a. kritisch; hachelijk; —icon,
m. fam. vit ter; —iquizar, v. tr. vitten.
cro/c, m. geknars bij 't kraken van
iets; —cino, a. van of met saffraan;
—citar, v. intr. krassen (raaf); —co,
m. (ond) saffraan, = azafran; —codilo, m. zie cocodrilo, krokodil.
crom/ado, m. chroomiieer; —åtico, a.
chrømatisch (muz.); —o, m. chroom;
ook verkorting van 't volg.; —olitagrafia, f. kleuren -druk.
cronica, f. kroniek.
cron/icidad, f. (het) chronisch zijn; — •
ico, a. chronisch; —icon, m. kroniek;
—ista, m. kroniek-schrijver; —ografo,
m. chronograaf; —olagia, f. chrononoiogie; —olégico, a. chronologisch,
naar tijds-orde; —ologo, m. chronoloog; —ometro, m. chrono -meter.
croqueta, f. kroketje.
croquis, m .schets; eerste aamleg eener
schilderij.
crotalo, m. rat el-slang; Chineesche bel
bij mil. moiziek.
crotorar, v. tr. klepperen (ooievaar).
croza, f. bisschops-staf.
cruc/e, m. kruising; kruispunt; —ecita,
f .kruisje (voor roze-krans); —era, f.
schioft v. e. paard; krabber voor scheepsbeschuit; —erla, f. Gotische bouwstijl; —ero, m. dwars-hout, balk; kruisbeuk (=tcransept); kruis-drager; Zuider-kruis, zie cruz; streek waar oor(Log-schip kruist; kruiser; midden v. e.
vel druks; hoofd-stok (drukk.); ook
=?= encrucijada, dcoreen-kruising, kruispunt, kruis-weg; richting der evenwijdige vlakken; —eta, f. houten riggel over de wind-as v. e. schip; hoofdstok (dirukk.); —ial, a. kruis-vormig;
—iferario, m. kruis-drager; —ifero, m.
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a. kruis-drager (-dragend), soort kanunnik; —ificar, v. tr. kruisigen; groot
leed aandoen; fam. vreeselijk vervelen of kwellen; v. r. zich afbeulen,
zich lasten en ontberingen opleggen;
—ifijo, m. kruis -beeddje; —nixion, f.
kruisiging; —iforme, a. kruis-vormig;
—igero, a. = —ifero; —illa, f. kruisje, ho-utje op het wiell der spinners.
crud/amente, adv. rauw-weg; —eza, f.
orauwiheid, onrijpheid; ruwheid, barschheid; crudezas, rauwe stukken; —o,
a. rauw, onrijp; moeilijk te verteren;
ruw; hard, wreed; guur; snoevend,
opsnijerig; a punto crudo, voorbarig.
crue/1, a. wreed; —Idad, f. wreedheid;
—ntacion, f. bloed-vloeiing; toeloopend bloed rondom wond; toestand
v. e. bebioed vooir-werp; —nto, a. bloedig.
cruj/ia, f. gang, door-loop, zooals midden over een galei; slaap-zaal in
klooster; crujia de piezas, rij vertrekken op een g a n g ; pasar por la crujia,
spitsroe-loopen; pasar crujia of sufrir
una crujia, lang verdriet hebben; —
—ida, f. gekraak, slag; —idero, a.
k r a k e n d ; —ido, m. gekraak; —idor,
m. werktuig om glas af te knippen;
a. krakend; —ir, v. intr. kraken.
cruor, m. cruor, gesttort bloed; uit de
adex geviloeid bloed; bloed -klonter;
bloed -kleursel.
crup, m. = „kroep" (kinder-ziekte).
crural, a. v. d. beenen, v. d. zij; dij(slag-ader).
crust/åceo, m. schaai-dier; —'ico, a. g e luid-gevend bij aanraking; —oso, a.
met een korst bedekt.
cruz, f. kruis; sefial de la cruz, teeken
des krudses; kruis a'an 't begin van
't a.b.c; en cruz, kruiselings; cruz
de caravaca, vier-armig kruis; Cruz
Ro ja, Roode kruis; Cruz del Sur of
Cruz austral, Zuider-kruis; ir adelante
con la cruz, geduld oefenen; por
una cruz de Dios, eeds-formule (bij
God); andar con la cruz a cuestas,
onder smarten gebukt gaan; entre la
cruz y el agua bendita, in groot g e vaar, tusschen hangen en worgen;
quedar haciendo cruces, verbiuft staan;
dia de la Cruz, kruis vindings-dag (14
Sept.), R.K.; —ada, f. kruis-tocht;
cruciade, piauselijke bul a. d. Spaansche koning; zekere recht-bank in
verband daarmee; —ado, m. kruisvaarder; croisé (bij 't dansen); 'n m a nier van gitaar-spelen; —amen,*- m.
lengte ra's in verband met breedte
vier-kante zeilen; —amiento, m. kruising; —ar, v. tr. kruisen; over-steken;
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door-krui sen; tegen -ko men; con los
brazos cruzados, werke-loos; cruzar las
manos, de handen vouwen; r. 't ridder -kruis eener mil. orde aan-nemen;
in de war raken; cruzarse con, tegen
komen.
cu, f. q (naam van de letter).
cuacha, f. kwik-staartje.
cuad/erna, f. kiel met voor- en achtersteven; pl. beide vier bij triktrak; —
ernal, rn. soort hijsch-blok; —ernillo,
m. katern (vijf vel); mis-boekje; —
erno, m. schrijf-boek; straf-werk; f am.
spel kaarten; log-boek.
cuadr/a, f. chambrée; vierk. gezelschapszaal; stal op hoerderij; breedte van
't schip achter; Mok (huizen); Am.
maat van J - 400 voet = 150 varas;
—adamente, adv. behooriijk; —ado,
m. vier-kant; klink v. e. kous; geer
v. e. hemd; tweede macht; van voren
geschiderde of geteekende kop; kwadratuur; cuadrado cubo, 3e macht;
cuadrado cuadrado, 4e macht; dejar
of poner de cuadrado, ontmaskeren;
de cuadrado, volkomen; en cuadrado,
van
voren
(geschidderd,
kop); a.
vier-kant; voilkomen; —agenario, a.
veertig-jarig; —agesimal, a. van de
våsten; —agésimo, a. veercigste; —
al, m. in diagonaal gelegde balk;
—angular a. vier-hoekig; —ångulo,
id., en: m. vier-hoek; —antal, a.
ingeschreven
(drie-hoek) en
waarvan iedere zijde 1j^ v. d. cirkel-omtrek; —ante, m. kwadrant; zonne-wijzer; bord waarop missen aangekondigd; —ar, v. intr. passen, geschikt
zijn, bijbehooren; tr vier-kant maken;
in 't kwadraat verheffen; r. (voeten)
bijeen-doen, terwijl men een scherpe
hoek vormt; verwaande houding aannemen; —atura, f. kwadratuur; kwartier v. d. m a a n ; —icenal, a. om de
veertig jaar; —icula, f. verdeeling in
vier-kantjes; —iculacidn, f. bewerking
door verdeeling in vier-kantjes; —
kifar, v. tr. in vier kant jes verdeelen;
a. in vier-kantjes; —ienal, a. vierjarig; —ienio, m. tijd-perk van vier
j a a r ; —iforme, a. vier-kant; —iga, f.
vier-span; —il, m. dij-been; —ilåtero,
m. vier-hoek; —ilateral, a. vier-zijdig;
—iliteral, a. vier -letterig; —ilongo, a.
lang-werpig vier-kant; m. recht-hoek;
—Ula, f. klubje, bij-een-loopend troepje menschen; die aan \ stieren-gevechi mee-doen; quadrille van miters;
afdeeling agenten Heilige H e r m a n d a d ;
—illero, m. lid of officier v. d. Heilige H e r m a n d a d ; hoofd v. e. quadrille
v. rukers; —illo, m. vier -kan tje, ruit;

cual

—inieto, -a, m. f. afstammeling in d e
vijfde g r a a d ; -— iple, a. zie cuadruple;
—iplicar, v. tr. zie cuadruplicar; —
isiiabo, a. vier-lettergrepig; —ivio, nu
vier-sprong; iets dat men vier manieren doen kan; de vier voorn. wiskunstige weten-schappen;—ivista, m.
wiskundige; —iyugo, m. kar met vierspan.
cuadr/o, m. vier-kant; carré; vier-kant
perk; schilderij; zet-kast; pl. steenen;.
estar, hallarse of quedarse en cuadro,
zonder troepen, alleen met officieren
overblijven; fig. berooid en alleen
achterblijven; fam. tocar el cuadro,
ranselen; a cuadros, met ruitjes; —
upedal, a. met vier pooten; b.v. tafel;
van de vierv. dieren; —upede, a. =
cuadrupedo; —upedo, a. m. vier-voetig
(dier); —uplicar, v. tr. ver vier voudigen;
—'uplo, a. vier-voudig, en =
cuå"druple.
cuaga, f. kwagga, gelijkend op zebra.
cuaj/ada, f. wrongel, geklonterde melk;,
—adillo, m. zijden stof met veel bloemen, enz.; —ado, a. gestremd; geklonterd; gestold; dik (van), bedekt
(met), stijf (van); cuajados de lågrimas, zwemmend in tranen; zich tot
vrucht zettend; m. gerecht van vleesch,
kruiden, eieren en suiker; —aleche, f.
soort distel; —ar, v. tr. doen stremmen;
over-dekken, over4aden met,
stijf-maken van (borduursel b. v.); b e hagen, aanstaan; no me cuaja, be valt
me niet; intr. stremmen, stollen; fam«
goed uitvallen; r. stollen, stremmen;
zich * vullen, .bevolkt worden; se le
cuaja la sangre, het bloed stolt
hem in de aderen; zich tot vrucht
zetten; m. lep-maag; —arén, m. klonter bloed; —o, m. stolling, stremming;
geklonterde melk in de maag van
zuigende dieren; arrancar de cuajo,
met wortel en al uitrukken; ensanchar
el cuajo, zich opluchten door schreien;
sacar de cuajo, uithalen ('n bekentenis); volverse el cuajo, klonteren (melk
in kinder-maag).
cual, pr. rei. welke, die, dat; cual mas
cual menos, de eene meer de ander
miindear; a cual mas dificil, de (het)
eene al moeilijker dan de (het) andere.
^cual? pr. interr. welk, welke? wat voor?
cual, adv. = como, evenals, gelijk; a.
in tal cual, vrij goed; cada cual =
cada uno, eik, ieder; —esquier, a. = ;
—esquiera, a. welke ook; —idad, f.
= calidad, eigen -schap, hoedanigheid;;
—quier, a. = —quiera, a. deze of gene;
deme V un libro cualquiera, geef u
me maar 't een of ander boek (welk

cuan
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doet er niet toe); hoe ook (cualquiera
que); pr. indef. al wie; cualquiera que
lo diga mentira, al wie 't moge zeggen,
zegt; jcualquier dia! morgen
brengen; cualquiera ent-ende a las
mureres, je begrijpt de vrouwen toch
nooit.
cuan, adv. hoeveel, hoezeer, hoe; cuan
grande es su desgracia, hoe groot zijn
ongeluk is (zie cuan).
£Cuan? adv. hoeveel ?{1) hoezeer?(!),
hoe?(!) (voor bijv. n.w. of bijw.).
cuando, adv. wanneer, toen; de cuando
en cuando, nu en d a n ; cuando mås
of cuando imucho, op zijn hoogst;
cuando menos, jop zijn minst genomen; aun cuando, zelfs wanneer; cuando la guerra, tijdens de oorlog.
^cuando? adv. wanneer? ^de cuando acå?
sinds wanneer ?
cuant/ia, f. hoeveelheid; kwaliteit v. e.
voornaam persoon; —iar, v. tr. schatten; —idad, f. = cantldad; ook: prijs,
belangrijkheid; —ioso, a. aanzienlijk,
overvloedig, talrijk; —itativo, a. vatbaar voor venmeerdering of vermindering; takseer- of schatbaar; —ito,
a. verkil. v. cuanto, f am. en cuantito
venga, zoodra hij (ze) er maar is.
cuanto, a. zooveel als, evenveel; al wat;
unos cuantos, 'n stuk of wat, ettelij ke(n); cuanto mås hago, menos adelanto, hoe meer ak doe, hoe minder
ik vorder; c u a n t o . . . . tanto, h o e . . . .
des te; en cuanto, zoodra, wanneer;
en cuanto a, wat betreft; cuanto antes,
zoo spoedig mogelijk; tanto . . . . cuanto, evenzeer of e v e n v e e l . . . . als . . . .;
tanto m5s . . . . cuanto, te meer . . . .
daar . . . .; por cuanto, naar mate dat
. . . . aangezien. . . .; cuanto es un
hombre integro, te meer daar hij een
onkreukbaar man is.
^cuanto? a. hoeveel? hoezeer?
cuarent/a, a. veertig; cuarehta horas,
veertig-uurs-gebeden; —ena, f. „quarantaine"; veertig-tal; —enal, a. van
('t cijfer) veertig; —eno, a. veertigste.
cuaresm/a, f. våsten (veertig. dagen tot
Paasch-Zondag); media cuaresma; —
al, a. våsten; sermén cuaresmal, våsten -preek.
cuart/a, f. kwart; suite van vier (piketspel); kwart (interval); kwartier (van
't kompas); aan tal missen behoorende
aan parochie waar doode begraven;
ook van eenige andere geestelijke inkomsten; cuarta falcidia, recht op i/,
v. e. bezwaarde erfenis; cuartas, maat
van negen duim; —ago, m. slecht
paard v. gemiddelde grootte; —al, m.
huis-bakken brood van zes tot acht
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cuarto

pond; i/4 Aragonsche fanega; —amente, adv. ten vi er de; —anal, a. g e iijkend op vierdendaagsche koortsen;.
van die koortsen; —anas, f. pl. vierden-daagsche koortsen; —anario, a.
aan koortsen lijdend; —ar, v. tr. voor
de vi er de maasl beploegen; —ea.y v.
tr. in vieren of stukken verdeelen; in
vieren snijden; —earse, v. r. barsten,
open-splijten.
cuartel, m. kazerne; kwart, wijk; kwartijn;
vier-regelig
strofe; kamp, kwartier;
kwartier (wapen); dek-kiik; inkwartierings-belasting; genade aan over-wonnenen; cuartel maés.tre, kwartier-mees«
ter; de cuartel, ter beschikking (opper officier); —ado, a. in vier kwartieren;,
—adura, f. verdeeliing in vier kwartieren; —ero, m. soldaat met kazerne-:
dienst.
cuarte/ra, f. graan-maat in Catalonié;
—ro, a. in Andailoezié de ontvanger
der belastingen in g r a a n ; —ron, m .
vierde deel v. e. pond; bovenstuk v. e*
venster of deur; vocht-maat; kleuring
uk blanke vrouw bij mulat of uit
mulattin bij blanke; pl. deur-paneelen,,
venster-blinden enz.; —ta, f. kwartijn,.
gedicht van vier regels van acht lettergr.; —ta, m. een der twee eerste
kwartijnen v. e. sonnet; kwartet(muziek).
cuarti/1, a. negentig graden van elkaar
(planeten); —Ha, f. kwart fanega of
v. e. arroba gewicht; blaadje papier;
zenuw-weefsel v. d. ooren tot aan
't eerste
been-gewricht
der vierv..
dier en; wijn-kan mei kring en; hiel
v. e. paard; —Ho, m. pint; kwart
v. e. real; duim, watermaat voor
fonteinen; fam. anda: a tres menas
cuartillo, gebrek aan aLes hebben;
ir de cuartillo, schade
of winst
deelen;
tumba-cuartillos,
kroeg-looper; —Hudo, a. lang-hielig (paard).
cuarto, m. appartement; kwartier (tijd),
vierde deel; wacht (a. boord); koperen
munt; kamer, vertrek; barst in een
hoef; dar cuarto, logies geven; cuarto
principal, eerste verdieping; cuarto segundo, tweede verdieping; cuarto creciente, wassende maan; zie cuadratura;
cosa de tres al cuarto, iets van geen
waar de; se va cada cuarto por su
lado, is niets bevallig; ha;er cuartos,.
vierendeelen; poner cuarto, een appartement meubelen; tener buenos cuartos, wel-gemaakt zijn; a. vierde; a la
cuarta pregunta, in geld-verlegenheidj;
—génito, a. vierde (kind); — *n, m.
dikke balk ( 16 / 9 voet); aandeel (winst
bij koopvaardij).

cuarzo
<cuarz/o, m. kwarts; —oso, a. kwartsachtig.
cuasi, adv. bijna; bienes cuasi castrenses, bijna oorilogs-goed; —contrato, m.
(rechtst.) quasi-kontrakt, handeling die
verpHdehjting mee-brengt; —modo, m.
domingo de cuasimodo, Zondag na
Paschen.
<cuate/quil, m. gierst (Mexico); —rnario,
a. door vier deelbaar; —rnidad, f. jgetal van vier eenheden; viermanschap;
—rno, a. en m. iot of prijs van 4
noiirnmers, tijdelijk uitkomend; reeks v.
4 getallen.
cuatezon, —ona, a. Mex. zonder horens.
«cuatr/albo (of —alvo), a. (paard of
ander vierv. dier) met witte pooten;
m. hoofd-man over vier galeien; —
atuo, -a, m. f. quadroon; —ero, m.
vee-dief; —idiano, a. vier-dagen-durend, om de vier dagen; —ienio,
m. vier-jarig
tijd-perk"; —illo,
m.
quadriile (kaartspel); —imestre, a. viermaanden-durend; m. tijd-perk van vier
maanden; —-In, m. f am. geid, „spie"; —
inca, f. vereemigiing van vier personen
of zaken; vier kaarten van dezelfde
waarde; --isilabo, a. vier-lettergrepig.
^uatro, a. vier; quatuor, kwartet; —cientos, a. vier-honderd? —dial, a. van
vier dagen, om de vier dagen; —
doblar, v. tr. verviervoudigen; —pea,
f. reellt op de verkoop van paarden
op de markt; vierv. dier; —peado,
m. een vlugge dans-pas; —tanto, m.
vier-voud.
«cuba, f. kuip, groot vat; fig. groote
kerel, die veel drinkt, „buikje"; calar
Jas cubas, de vaten meten; Cuba,
Ouba; —je, m. herleiding tot een
k'ubus, verheffing in 't kubiek; inhouds-berekening; —no, -a, m. f. Cubaån, Cubaansche; —tura, f. = cubaje; ook metode om 't kubiek te
vinden.
<cube/ba, f. cubebe-peper; —ro, m. kuiper; a o]o de buen cubero, naar
gissing; —rtura,f. 't zich gedekt houden voor d e koning; —ta, f. kuipje,
zie cuba, heélk. kom; ovaal stuk aan
't uiteinde v. e. pessarium; kwik-balletje; —to, m. tonmetje, vaatje; kuipje;
fam. todo saldrå del cubeto, alles
zal terechtkomen.
<cubica, f. vrij fijn linnen weefsel; entender la cubica, een zaak weten te
voeren.
•cubi/cacion, f. henleiding in 't kubiek;
inhouds-meting; —car, v. tr. in de
derde macht verheffen; de inhoud berekenen van; '—co, a. kubiek; in de
derde macht; —'culo, vertrek, kamer;
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cuco

—erta, f. dek (ook v. e. schip); briefomslag; fig. voor-wendsel; omslag v.
e. boek; cubierta de mesa, tafel-kleed;
cubierta de cåliz, deksel v. d. mis beker; — erto, a. gedekt, met de hoed
op; bedekt, heimelijk; ook p. p. van
cubrir; camino cubierto, gedekte weg;
barco cubierto, vaar-tuig met een dek;
m. oouvert; tafel-servies; toevluchtsoord, scbuilplaats; ponerse a cubierto,
zich in veiligheid steilen; —jadora, i.
koppelaarster, heelster.
cubil, m. leger v. e. wild dier; —ar,
v. intr. ergens de nacht door-brengen
(kodde); —ete, m. vorm voor pasteitjes, de pasteitjes zelf; beker; gehakt vleesch in vorm; goochelbeker;
beker voor dobbel-st een en; —etero,
m. vorm voor pasteitjes; koop-man
in bekers.
cubi/llo, m. soort Spaansche vlieg; kleine
loge aan weers-zijden achter in; cubillo de acena, molen -water -leiding;
—tal, a, ontleedk. van de elleJboog.
cubito, m. elle-pijp.
cubo, m. kubus; derde macht; put-emmer; naaf v. e. rad; bol hand-vat;
hoile lambrizeering-versiering; water bassin; toren in oiude vesting-werken.
cubr/epå"n, m. soort veid -oven met lange
hooiiten steel der herders om hun koe ken te bakken; soort vuur-schoffel of
pook; —eplato, m. bord-deksel; —etechos, m. lei-dekker; —icion, f. paring
van dieren; paar-tijd; —imiento, m.
(het) dekken of bedekken; gedekt of
bedekt zijn; —ir, v. tar. (be)dekken,
toe-dekken; „dekken" (dieren); klleeden; stelling dnnemen; cubrir el rostro, een daad verbergen; cubrir la
cuenta, rekening af betalen; r. zich
dekken (geldelijk); zich gedekt houden; de hoed opzetten; cubrirse de
sudor, dpor-nat van 't zweet zijn of
raken; se le cubre el corazon, krijgt
op-eens een smarteåijke aandoening.
cuca, soort insekt; soort aard-kastanje:
cuca y matacån, een kaart-spel; fam.
mala cuca, kwaje vent; —na, f. Minimast; voor-deel of wel -stand zonder
moeite gekregen; —nero, m. zondags»
kind; —racha, f. kakker!ak; — rachera,
f. fam. gelukje; —rda, f. kokarde; —
rro, m. als monnik gekleed kind;
dronkeman.
cucl/illas, (en) adv. op de hurken; —
illo, m. koekoek; horen-drager.
cuco, m. = cuclillo, ook: rups in vruchtboomen; koekoek -sped (soort kaartspel); kokos-noot; ook = tahur, valsene speler, oplichter enz.; a. fam.
klein, aardig, mooi; leep en bedacht

cucuiza
op eigen vooardeel; mås contento que
un cuco, „zoo lekker als kip".
cucu/iza, f. Am. draad v. d. pita of
agave; —Ha, f. kap, waaraiee men
vroeger-tijd het hoofd dekte; monnikskap = cogulla; —'rbita, f. distilleervat, deel van 't distilleer-toestel dat
h&t boven-eind draagt; geta kalebas;
—rucu, m.
Zuid-Am. zeer giftige
slang; —rucho, m. papieren zakje.
cuchar, m. vork; —a, f. lepel; hoosschepper; —ada, f. lepel-vol; —al,
m. lederen lepel-zakje; —ero, m. lepelmaker; —eta, f. iepeltje; —etear, v.
tor. roeren m. e. lepel; v. intr. zich bemoeien met; —etero, m. maker of
veirkooper v. hoiuten lep els; lepel-rekje;
franje v. e. onder-rok; —on, m. soep-,
pot -lepel.
cuch/arro, m .stuk pilank om operaties
te doen; —icheador, -a, m. f. fluister a a r ; —ichear, v. intr. fikiåsteren; —
—icheo, m. (m)fliuistering, fluister-gesprek; —ichiar, v. intr. *t geudid v. d.
patrijs maken; —Ula, f. keuken-mes;
slagers -hakmes; hellebaard; looiersmes;
binders-mes; (poet.) zwaard, a. a.; —
illada, f. mes-steek, houw, snede (ook:
in de lengte in kleeding-stoik); andar
a cuchilladas, vechten (met messen);
—illeria, f. messen-makerij, -winkel;
—ille ro, m. messen-maker of -verkooper; auet alen skiit-åring; gordijn-ring
a. a.; —illo, m. mes; drie-hoekig inzetstuk om ruimer te maken; stuk onbeploegbaar land; driehoekig (stuk)
zeil(doek); schuin-gesneden plank (a.
boord); cuchillo de monte, jacht-mes;
matar con cuchillo de palo, langzaam
dood-kwellen; senor de horca y cuchillo, hooge rechts-autoriteit (op eigen
land); cuchillos, stag-zeiltjes; de zes
groote veeren v. e. valk na de eerste
(die tijera heet); —ipanda, f. vroolijke
maaitijd van meerdere personen; —itril, m. f am. schuilhoek; krot, ongerieflijk kamertje; = cochitril; —uchear,
v. intr. fkiisteren; leelijke dingen overbrengen; —ufleta, f. f am. grapje.
cudo, m. soort Amer. antiloop. [ve-mand.
cuébano, m. lede-pop; g-roote diepedruicuelga, f. tak met vruchten, los v. d.
boom; ruiker als naamdag-geschenk.
cuelgacapas, m. kleeren-kast.
cuelmo, m. toorrts.
cuell/ierguido, a. die 't hoofd hoog
draagt; —ilargo, a. langhalzig; —ituerto, a. die 't hoofd op zij laat hangen; guit; —o, m. hals; kraag; boord;
steel v. knoflook, <ui enz.; levantar el
cuello, er weer bo ven-op komen; •—
icorto, a. met korte hals.
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cuerezuelo

cuenc a, f. houten nap; oog-kas; vallei;;
doop-font; —o, m. aarden nap of
kom; wasch-mand.
cuenda, f. draadje om streng garen; fig.
madeja sin cuenda, oardeloos mensch,
verwarde zaak.
cuent/a, f. rekening, rekenschap; berekening; kraal; tengamos cuenta con
la cuenta, laten we op onze hoede
wezen; cuenta con pago, rekeningcourant; cuenta con finiquito, rekening met volidaan-teekening; a la c u enta of por la cuenta, naar alle
sdhijn; a buena cuenta, a cuenta of
en cuenta, a oonto; caer of dar en
la cuenta, er achter komen; con cuenta y razon, naiuw-keurig; dar cuenta, rekenschap, verslag geven; dia
de la cuenta, veronderstellen; hacer
cuenta sin la huéspeda, buiten de
waard rekenen; persona de cuenta,
persoon van gewicht en aanzien; poner
en cuenta, op rekening steilen; tener
cuenta de, passen op; no me tiene
cuenta, dat 's niets voor mij; le tiene
cuenta, is voordeelig voor hem (haar);
no es cuenta de V., 't gaat u niet
aan; cuenta y razon sustenta amistad,
goede rekeningen maken" goede vrienden; echar cuentas alegres of galanas, 1'ueht -kasteelen bouwen; estemoi
a cuentas, laten we zien elkaar goed
te verstaan; entrar en cuentas eonsigo
mismo, nadenken; pasar cuentas, een
gebed prevelen; —agarbanzos, m. lett.
erten-teller, d. i. schriel mensch; —
ero = —ista, m. f. overbrenger; — o,
m. verhaal; over-gebracht praatje; millioen;
imzie; vleugel-gewricht; stut,
steun; cuento de cuentos, bilioen; cuento de horno, Mets-praatje; a cuento,,
ad rem, ter zake; en cuento de, in
plaats van; f am. ese es el cuento,
daar zit 'm de knoop; venir a cuento,
't is ongehoord; cuentos verdes, gepeperde verhalen; dejémonos de cuentos, nu zonder ompraterij.
cuera, f. (oud) soort jakje op de jubén...
cuerd/a, f. koord, touw; snaar; koorde;
lont; hor loge-veer; apretar la cuerda,
tot het uiterste drijven; aflojar la
cuerda, toegeven; dar cuerda, opwinden (uur-werk); alargar la cuerda,
rekken, op de lange baan schuiven;
trato de cuerda, straf (aan touw v. e.
ra in zee); por debaio de cuerda, ondershands; cuerdas, slutten der dwarsbalken onder 't dek; pezen; —-o, a.
wijs; verstandig.
cuer/ezuelo, m. leertje; leder; speenvarken; —na, f. boomen schaal; gewei; jacht-hoorn; —nezuelo, m. horen-
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tje: snijdend werktuig v. e. hoef -smid;
-no, m. hoorn: voelhoorru vuit -einde
der wassende maan; estar of ponerse
de cuerno, pruilen: sobre cuerncs penitencia, de geslagenen betalen de
boere; poner los cuernos, hoorn -drager maken; - 0 , m. leder, huid; lede ~
Ten wijn-zak; fam. zuip-lap ; del cuero
salen las correas, 'tis gored riemen
snijden van anderrnans leer; fam. en
cueros (vivos), spier-naakt, fam. poner
cueros y C<J rreas en, zich toe -wijden
aan; cueros, tapisserie van verguld
led-elf; -po, m. Iiohaarn: romp: lijk;
vereeniging van personen, .Jichaam":
.hoofd-gebouw; dee~, boek-deel; "corpus", vorzameling wetten; dikte v. e.
.stof', grootte: korps ; cuerpo a cuerpo,
man regen man; cuerpo de cuerpo,
.ruimte dieeen paard inneemt; cuerpo
-de(l) deIito, COlrpUIS delicti; a cuerpo
descubierto, zonder wapens: tratar como' cuerpo de rey, groot -scheeps behandelen: dar con el cuerpo en tierra,
(zich Iaren ) vallen: en cuerpo, zonder
over-jas: de mucho cuerpo, zwaar,
.koppig
(wijn); Ilevarselo todo, en
cuerpo y almavalles meenemen rechar
el cuerpo fuera of huir el cuerpo, onrwijken, zich onttrekken: quedarse con
la
palabra
en
el
cuerpo, zich
niet uitspreken; volver el alma al
cuerpo, bernoedigen; hacer del cuerpo,
naar achteren gaan; -yO, m. raaf,
doog-graver ; fam. Ia ida del cuervo,
het heen -gaan van iemand die men
niet gaarne terug-ziet: fam. venir el
cuervo, geregeld wait hulp ontvangen;
crta cuervos y te sacaran los Oj08,
stank voor dank krijgen.
"CUCSCO, In. pit; steen v. e. olijf -.perrs; wind;
falm. tirar un cuesco, 'n wind laten.
~uest/a, f. heUing; ir cuesto abajo, achteruit-gaan; cuesta arriba, met tegenzin; pararse al pie de la cuesta, bij
't begin sti[ -staan; tener la cuesta y
las piedras, a1 't voordeel aan zijn
zijde Ih.ebben; a cuestas, op de rug,
"o~ z'n hjf"; echarse a cu€stas, vrijwillig op zidh nemen; I1evar a c(uestas,
ondelf-houden; -ion, f. waag; vraag.srtuk; rruzie, "kwestie"; cuestion de
tormento, verhOOlr op de pijn -bank;
-ionable, a. twijfel-achtig; -ionar,
v. tL (een kwestie) behandel1en; -ionario,m. wagen-boekje; -or, m.
quaestOlr; aaJmoezen -inzamelaar; die de
inkoms:ten en uitgaven nagaat; -uario, a. = -uoso, a. winst -gevend;
-ura, f. quaestoirSchap.
'.cueto, m. hooge verdedigba:re p[ek; prov.
aJ1leenstaande kegelvocmige heuveI.

cuev /a, f. grot, hol, kelder ; -'ano, m.
Ie-de-pop,' groote druive-mandj -ero,
m. en a. die holen graaft.
cuezo, m. bak om pleiste« aan te rnaken; zijden onderrok; ook: kleine
lede -pop, kleine mand.
cufia, f. zie cofia,
cuguardo, rn, Am. rtijger-kat.
cuguiada, f. kuif -deeuwerik, = cogujada..
cui/da, f. kost deerlinge die op jongere
moet pass en; -dado, m, zorg; bezorgdheid: ongerustheid: angst; fam.
liefde, gehecbtheid ; fam. cuidado me
lIamo, let mop, kom er niet op terug;
estar de cuidado, gevaariijk ziek zijn;
con cuidado, bezorgd: ser de cuidado, gevaarlijk zijn, om zich ongerust
over te maken; poner en cuidado,
ongerust maken; i cuidado! pas op,
let er op, denk eraan: icuidado que
se pone cursiel paseo! wat wordt die
wandelplaats ~,pToletig!'~; -dadoso, a.
zorgzaam; zorgvuldig; oplettend ;
dar, v. tr. zorgen voor ; - de, v. intr.
oppassen, behoedzaam zijn met; r. zich
in acht nemen; - ta, f. verdriet, leed:
con tar sus cuitas, zijn Ieed verhalen;
-tado, a.' verdrietig; ongelukkig, armzalig; fig. klein-hartig, vrees-achtigj
m. stumper.
cui/a, f. banier-drager, Iederen banierkoker aan 't zadel; Am. P. doodkisthouder.
cula/da, f. val op 't achterste ; -ntrillo,.
m. venus-haar ; -ntro, m. korianderj
-r, a. v. 't achterstej -ill, f. kolf
(v. e. vuur-wapen): schroef-pen: kamer
(v. e. geweer): fig. binnenste, achterste
deel: achterzijde v. e. rijtuig ; dar de
cu~ata, achtelfuit-rijden (rijtuig); -ta..
da, f. terug-stoot v. e. vuur-wapen;
-tazo, 1£11. s:Iag met de ko1f; terugstoot v. e. vuur-wapen.
cukusi/do, m. iets dat slecht genaaid is;
-;-r, v. tr. en intr. slecht naaien.
cule/bra, f. adder, slang; culebra de
cascabel, Iratel-slang; farn. dar cutebra,
erge onaangenaamheden bezorgen; hacer culebra, zie culebrear ;culebra y
nube, sterrebeeld de Slang; -brear,
v. intI'. ktuipen; -brina', f. silang (soort
kanon); -brino, a. slla'{lg- of adderachtig; -bron, m. vergI'. en fig. lis6g
mensch; -ra, f. st. -vlrekken v. e. kind
op de !luierrs; -(0, m. luier; a. slordig; treuzelig.
culi/blanco, m. 'n stelt -looper (" witgat"), = caballero rayado; -bre, m.
Silang v. e. distilleer-to
-nario, a.
van de kook-kunst; -dor, (oud) m.
ontv.a!Uger, gaalrder.
[topipunt.
culm,en, ·m. hoogte -punt, kulminatie -punt,
lestel;

culo
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cul/o m. achterste; achter-, onder -deel;
fam. culo de mona, iets foei-leelijks;
fam. culo de polio, slecht versteld
gat in kieeding-stuk; fam. dar uno de
culo of dar con el culo en las goteras,
met het achterste in de goten terechtkomen, d. w. z. tot armoe vervallen;
fam. soy el culo del fraile, ik kom
er leelijk af; culo de gamella, lamme
die wel kruipt, of iemand zonder
beenen; —on, m. scheld woord voor
ziek soldaat; —tear, v. tr. door-rooken.
tulp/a, f. schuld (g e e n geld-schuld);
zonde; culpa lata, gebrek aan de eenViQiudigste voor-zorgen; —abilidad, f.
scbuildigheid, beschuldigd zijn; —able,
a. schuldig; —acion, f. t = inculpaci6n>
beschuldiging; —adamente, adv. op
misdadige wijze; —ante, a. = eulpable; —ar, v. tr. bescbuldigen; —eo,
m. groote Chileensche vos.
cult/eranismo, m. gemaaktheid v a i laal;
ook sekte van puristen; •—erano, a.
tot het purisme behoorend; m. purist
die zich als purist voordoet; fam. die
er een bonnbastische, gemaakte stijl
op nahoudt; —iparlista, m. = culterano; —ivable, a. bebouwbaar, verbouw-baar; —ivador, m. bebouwer,
verbouwer, kweeker; kleine ploeg die
spade vervangt bij tweede bewerking;
—ivacion, f. bebouwing, verbouwing,
teelt; —ivar, v. tr. bebouwen; verbouwen, telen; beoefenen; onder-houden, aanhouden, aankweeken; vormen
opvoeden; —ivo, m. bebouwing; teelt;
bewetrking; aankweeking, bevordering;
—o, m. eere-dienst; v e r e e d n g ; a. zuiver, beschaafd (stijl, sehrijver, volk);
verlicht, geleerd; gemaakt; —rivoro,
m. (volkst.) messen-vireter (goochelaar);
—ura, f. teelt, veorbouw; zuiverheid,
zwier van stijl; kultuufr, beschaving;
fijne manieren, opvoeding.
cumbé, m. neger-dans; zang, wijze waarbij die gedanst wordt.
cumbre, f. berg-top; hoog personage;
toppunt.
cumpa, m. (Am., Chile, Peru) fam.
peet; kameraad.
cumplase, m. (het geschiede, fiat); formule gebruikt door de „kapiteinsgeneraa!" in de bre vetten en ontslag-brieven (sopnt contra-signe); pas.
cumpl/eaaos, m. verjaar-dag; —idero,
a. moetende vervallen, te vervallen,
tot termijn hebbend; behoorlijk, nut»
tig; —ido, a. volkomen; in orde; ruim;
beleefd; cumplido caballero, *een echte
heetr; m, beleefdheid; cumplido muy
fimo, zeer fijn kompliment; por cumplido, voor de vorm; visita de cum-

cuodlibetal

plido, beleefdheidsbezoek; de mås cumplido, vomnelijketr, stijver; —idor, m*.
die uitvoert of vervult; fig.. uitvoerder
v. e. testament; —imentar, v. tr. komplimenteeren; —imentero, a. met veel
komplimenten, plicht-plegingen; —i~
mi.nto, m. vervuilling, uitvoearing; k o m pliment,
beleefdheid;
plicht-pleging;.
volmaaktheid; estar of ir de cumplimi?nto, beieef dheids-bezoeken on tvangen of brengen; ofrecer por cumplimtento, voor de vorm aanbieden; —ir,.
v. tr. vervullen, nakomen, uitvoeren;
in iemands behoeften voorzien; cumplir aiios, jarig zijn; cumplir la palabra, woord houden; cumplir su deseo, zijn wénsch vervuld zien; intr.
zich kwijten; voldoende zijn, voldoen;.
cumplir con, zich kwijten jegens; cumplir con la Iglesia, con la parroqula
of con el precepto, in de Paaschweken kommuniéeren; cumplir de palabra (vergelijk boven) zijn woord
niet gestand doen; cumplir por otro,
voor een ander (een plicht) vervullen;.
por cumplir, om er af te zijn; cumplir
con sus deberes, zijn plichten vervullen; r. verwezenlijkt worden.
cumulo, m. hoop, stapel; fig. menigte,
hoeveelheid.
cuna, f. wieg; vondeling-huis; fig. g e boorte-land; fig. geboorte, afkomst;
oor-sprong; cuna de vlento, opgehangen wieg.
cunda, a. Peru, fam. leuk, lollig.
cund/ido, m. hoeveelheid olie, azijn en.
zout (vooor herders); prov. wat men
kinderen op 't brood geeft; —ir, v.
intr. zich uitbreiden, verbreiden; aangroeien; veel voorkomen; tr. volkst.
(een bericht) verspreiden; r. overal
verspreid, verbreid zijn (genucht enz.).
cune/ar, v. tr. wiegen; —iforme, a. wigvormig; —o, m. gewieg, wieging, wiegeling.
cune/ro, a. m. prov. vondeling; stier
waarvan men de eigenaar niet kent
(stiere -gevecht); wiege -maker; —ta, fsloot midden in een gracht.
cun/a, f. wig, keg; meterse de cuna,
zich ergens inwerken; cuiia de canén,
blok ho>ut dat het achter-deel v. e.
kanon steunt; —aday f. schoon-zuster;
—ado, m. zwager, sclhoon-broéder; aanverwant; —ete, m. vaatje, kuipje; —
o, m. munt -stempel; indruk van zulk
een
stempel;
(gemeen)
vrouwelijk
schaam-deei; ook gemeene uitnroep.
cuociente, m. zie cociente, quotiént.
cuodlib etal,. a. paradoxaal; —ético, a»
== cuodlibetal; —eto, m. quodlibet;
paradox; - scherp woord.
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xuot/a, f. aandeel, om-slag; kontributie;
cijns; —o, m. merk, volg-nummer op
proces, in vent ar is enz.
cup/é, m. soort rijtuig; —e, cupiste,
cupo, cupimos, cupisteis, cupieron, pr.
pf. van caber; — idico, a. van Cupido;
—ido, m. Cupido; —on, m. koepon;
—'rico, a. koper; —rifero, a. koperhoudend; —'ula, f. koepel, = media
narania.
cuquillo, m. koekoek.
cura, m. pastoor; cura propio, v. e. p*irochie; teniente (de) cura, vervangend;
f. kuur; genezing; behandeling; alargar la cura, zaak op de lange baan
schuiven; —ble, a. geneeslijk; —cion,
f. genezing; kabel jam w, stok-visch; •—
do, a. verhard, versterkt; gebleekt
(linnen); beneficio curado, geestelijk
goed met ziele-zorg; curado al humo,
gerookt; —dor, -a, m. f. beheerder,
-curat^r; verzorger; genezer; wit-maker
der nieuwe stoff en; rooker (visch a.
a.); curador ad bona, kurator over de
goederen; curador ad litem, kurator
bij de processen; —duria, f. kuratorsehap, voogdij; —gua, m. soort mais
van Chile; —ndero, m. kwak-zalver;
—r, v. tr. genezen; behandelen; inzouten of rooken; wit maken; —re, m.
• = —ro, m. Amerik. plant-aardig pijlgif; —sao, m. curacao; —tela, f. zie
curaduria; —tiva, f. genees-wijze; —
tivo, a. goed of geschikt om te genezen, genezend; —to, m. pastoorsehap; parochie.
Curazao, naam v. e. der Kl. Antillen,
Ned. kok) ni e.
curcuma, f. kurkuma.
curcu/silla, f. fam. stuit, ' = rabadilla;
—su, m. gTof soort gries-meel nit
Barbarijsch koren: „koeskoes".
cure/fia, f. affuit; a curena rasa, vrij
opgesteld, zonder schiet-gat of borstwering (batterij); geksoherend: met
glad -geschoren g e z k h t ; —sea, f. wolpkiizen op de distels na 't vollen.
--cur/ga, f. poimipoejn; —ia, f. Curia (geestelijk gerechts-hof); —ial, a. van de
Guria; goed bij zijn verstand (in 't
bezit zijner verstandelijke vermogens,
notaris-teon); m. lid van de Rom.
Curie; „curiaal", belast met dispensaties en bullen; prokureur; —ialesca,
f. de „curiailen" in heel hun doen en
laten; —iana, f. krekel; ook wel kakkerlak; —iosidad, f. nieuws-gierigheid;
merk -waardigheid; netheid; zondenling heid; —ioso, m. nieuws-gierig; merkwaardig, vreemd; net; zorgzaam; —
ita, m. pastoortje.
curr/o, a. f am. snoezig, sierlijk; —uca,

cuy
4. groen-vink, tuin-fluiter; —utaco, m.
fat; a. fatterig.
curs/ado, a. door-kneed, bekwaam; —
ante, m. die veel ergens komt; student die kursus volgt; —ar, v. tr.
ergens veel konien, iets veel doen;
kursus volgen; —eria, f. = —ileria;
—i, a, poenig, ploertig; —ileria, f.
ploertendom, poenigheid; —illo, m.
verkleinw.; kleine kursus (na d e g r o o te); —ivo, a. kursief; —o, m. kursus;
gang,
voortgang; hand-boek; buikloop; no perdio curso, bleef geen enkele keer zitten (op school).
curt/idero, m. run (om te looien); —
ido, a. gelooid; door-kneed; doortrapt;
curtido del sol, veorbrand door de
zon; —idor, m. looier; m. pl. gelooide
huiden; idurla, f. leer-looierij; curtiembre, f. Am. P, Arg. = vor.; —
imento, m. looiing; —ir, v. tr. looien;
harden, verbranden (zon); door-kne d e n ; r. zich harden.
curocuco, m. soort Brazi'1. koekoek, zie
cucuarcuco.
curv/a, f. k o m m e lijn; (zeet.) verbindings-stukken der balken en zij-planken v. e. schip; —atura, f. kromming,
buiging; —ilineo, a. krom-lijnig; —o,
a. krom, gebogen.
cusculia, f. = cosooja, ketrmes-eik.
cuscurr/ear, v. intr. knabbelen; —iento,
a. knappend, 'broos; = —oso; —o, m.
hrood-korstje.
cusir, v. tr. grof naaien.
cuspide, f. top.
custod/ia, f. hoede; hostie -kast je; onderverdeeling der provincién bij de monniken; veilige plaats waar men gevangene(n) bewaakt of voor-werp bewaart; —ial, a. v. e. custodia; —iar,
v. tr. hoeden, bewaren; —ino, m. die
voor 'n ander geestelijk amt of goed
waar-neemt of bewaart; —io, m. soort
klooster -waardigheid (monnik die afwezige „provinciaai" veervangt); bewaker, bewaarder.
cutåneo, a. van de huid.
cuter, m. kotter.
cut/i, m, tent-doek; overtrek-goed; —
icula, f. velletje; vliesje; opperhuid;
—icular, a. = cutåneo; —iculoso, a.
als een vliesje; —illo, m. snoei-mes;
—ir, v. tr. iets met iets ånders slaan;
—is, ni. hoiid; fatsoenl. woord voor
piel of pelle jo; cutis atezado, bruine
tint; delicado de cutis, pero no de
conciencia, fijn gevoelig van huid,
maar nret van geweten; —itis, f. huidontsteking; —re, m. = tacafio, gie«rigaard vrek.
cuy, m. Brazil. rat, soort marmot;

cuyo
cuyo, pr. wiens, wier, welks, welker; a.
ref. welke; .pr. interr. = ' de quién,
van wie; m. fam. vdjer, vereerder,
iief.
jcuz! rei. int. hier I
cuzqueno, a. van Cuzco (Peru); m. f.
i em. van Cuzco.
ch (tsjee), f. n a a m v. d. ch.
chabacan ada, f. hebbelijkheid; —erla,
f. ongemanierdheid, grofheid; iets dat
zonder kunst of vaardigheid gedaan
of gemaakt is; —o, a. plat, gro f, onhebbelijk.
chabasca, f. twijg.
chabrana, f. deur- of venster -inraming.
chabuc, groote zweep om af te ranselen.
chaca/1, rn, jak-hals; —mel, m. Mexicaansche adelaar;. —rrachaca, f. rumoer, lawaai.
chacina, f. vleesch voor worst.
chaco, m. Am. P. B. afgezet jachtveid (voor vicunaY).
chaco, m. sjako.
chacol/i, rn. lichte roode eenigszins zure
Biseaysche wijn; —otear, v. intr. loszitten, waggelén (een hoef-ijzer); —
oteo, m. 't los-zitten (v. e. hoef).
chacon, m. Fil. gekko.
chaco/na, f. een Spaansche d a n s ; —ta,
f. luid-ruchtige pret; fam. hacer chacota, gekheid over iets maken; todo
chacota y zarandajas, allemaal niets
te beduiden (daarbij vergeleken); —
tear, v. intr. luid -ruchtige pret heb ben; —tero, m. fam. lollige vent.
chacra, f. Am. (2uid~), erf, land, kleine
boerderij; Meine hoeve in Argentinié
met hoogstens ioo fanegadas land
erbij.
chacuaco, prov. boersch, onzindelijk; m.
soort smelt-oven voor zilver-erts.
chacha, f. groote lijster; oude vrijster.
chåchara, f. gebabbeiL, f.; fam. estar
para chåcharas, op zijn dreef zijn.
chaeh/arear, v. intr. babbelen; —areria,
laar; —aron, rn. fam. zie vor.; —o,
m. al de trekken bij 't hombre-spel;
fam. jongen; ^snoes" a. a. tegen kleine
jongens.
chaf/ado, a. uit het veid geslagen; —
aldetes, f. pl. (zeet.) reef-touwen, of
bramzeil-touwen; —aldita, f. fam. plagerijtje, steek onder water; —alditero,
m. plaaggeest, zie vor.; —almejas,
m. f. fam. Mad-schilder(es); —allar,
v. tr. fam. verknoeien, slecht afwerk e n ; —allo, m. lap, oplapping; —allen, -a, m. f. knoeier; —ar, v. tr. verbrijzelen; glans aan stof ontnemen;
fam. af maken (ook met woorden); —
arote, m. kort breed zwaard; —arrinadåj f. krab, kras, vlek; —arrinar,
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v. tr. verknoeien, bekladden; —arrinon?
m. zie chafarrinada; —lin, m. afgesneden vlakke kant; puesto en chaf»
lån, op d e wijze van een chaflån g e plaatst, er schuin tegenover; —lanar,.
v. tr. (houten of steenen riggel) door
afsnijding plat maken.
chagra, m. boer in Ecuador.
chaira, f. wet-staal; schoen -makers -mes;
id. v. e. timmerman.
chal, m. sjaal, omslag-doek; —a, f.
mais-blad als vee-voeder, voor al g e droogd; —aco, m. a. Am. P, van de
haven v. Callao en 't bijbehoorende;,
—ado, a. fam. van Lotje getikt; —ån>
-a, m. f. koop-man van oudheden en
gelegenheid -artikelen; paarden -hande laar; schacheraar, koop-man die de
klanten weet te trekken; —ana, f.
ddchter; —anear, v. tr. schacheren; in
paarden handelen; —aneria, f. g e schacher; —eco, m. vest; —'na, f.
das met lange afhangende punten;:
—ona, f. P. bevroren schape-vleesch
(ongezoutenj; —ota, f. sjalot; = —ote*
m.; — upa, f. sloep; —upero, m. rnatroos v. e. sloep.
chama/da, f. klein 'brand -hout, en = —
rasca, f. vuur van struiken en takjes;
—ril, m. uitdragerij; —rilero, m. =
—rillen), m. koopman in oude meubels, uitdrager, valsche kaart-speler;
—rilI6n, m. slecht kaar t-s peler; —riz,
m. mees; —r on, fm. soort musch; —>
ra, f. ruime kiel van grove stof, g e voerd herders-kleed; —rreta, f. kort
ruim buisje.
chambelån, m. kamer-heer.
chamberg/a, f. Schoniberg-jas; soort h r i sche poézie (zes -regelige atanza's); zeer
breed zijden lint; —o, a. en m. (gezegd v. e.) ronde hoed met o m g e slagen randen.
chambon,
m. fam. onhandig speler;:
(chambon)ada, f. slechte stoot (biljar-ten a. a.); —ear, v. intr. slecht
spelen.
chambra, f. ruim lijfje, over 't hemd:
gedragen.
chamelo/te, m. =
camelote, kamelot,
J
n wollen stof; chamelote de aguas^
moiré kamelot; —t6n, m. grof kamelot (wollen stof).
charni/cera, f. afgebrand bosch; —cero^
a. v. e. afgebrand bosch; —za, f.
soort riet in vijvers; —zo, m. sintel.
chamorr/a, f. fam. kale kop, „ra£tek o p " ; —ada, f. fam. slag tegen 't
hoofd; —ar, v. tr. (oud) = es q nila r,
kaal-knippen; —o, a. baardloos (tarwe); m. kaalkop.
champ/ån, m. sampan (bootje); — u -

^hamuscado
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rrar, v. ir. fam. vervalschen; brabbelen.
echamus/cado, a. fam. door haarts-tocht
aangetast; aohteirdochtig dooir ervaring; —car, v. tr. even over 't vuur
halen, zengen; —qu'na, f. het even
over 't vuuir halen; fam. ruzie; fam.
huele a c h a m u s q u n a , dat ruikt naar
de mutsaard; ook: dat loopt op katjesspel uit (ruzie).
chanada, f. teleurstelling, „koopje".
chancaca, f. roiwe niet gekristalliseerde
sulker; =
panela.
chanc/ear, v. entr. of chancearse, v. r.
gekheid maken, gek-scheren; —ero, a.
grappig, kluchtig; —ica, f. gekheidje;
—ilter, m. =
canciller; —illeria, f.
kanselarij; hoogste geirechts-hof; 't huis
v. d. kanseller; plaats waar men de
brieven regelt.
chancl/a, f. oude schoen, pantoffel; zapato de chancla of en chancleta, afgetra^ te schoen; —eta, f. pantoffel,
slof, afgefcrapte schoen; —o, m. overschoen.
;
chanch/o, m. of cancho, m. varkens vel; —ullo, m. fam. zwendel, bedrog.
chanfaina, f. long-ragout; fam. kleinigheid, bagatel.
chanfl/6n, a. grof (na)gemaakt, lomp;
m. uitgeslagen koperen munt (om duo bel zoo giroot te lijken).
chant/ar, v. tr. fam. chantarle a uno alguna cosa, lett. lem. iets aandoen, d.
w. z. iem. in iets flink tegen -spreken;
—re, rn. voor-zanger; koor-leider in
katedraal; — r a , f. voor-zangerschap,
koor-leiders-betrekking in katedraal.
chanz/a, f. gekheid, aajrdigheid; chanza
pes ada, flauwe mop; de chanza, uit
gekheid; —oneta, f. = chanza; ook:
liedje;
—onetero, m. liedjes -maker,
-zanger.
chapa, f. met alen plaatje; deel v. d. gesp
op schoen, op gordel a. a.; roodheid
in 't gezicht; blanketsel; stuk leer
dat een riaad versterkt; fam. hombre
de chapa, verstandig m a n ; —danza, f.
fam. spotternij; —do, m. metselwerk v.
bouw-steenen op hun kant gezet tot
steun v. hout of v. e. muuor; a. (oud)
verstandig; chapado a la antigua, echt
ouderwetsch; —iro, m. Amerik. eik;
—r, v, tr. plaatje metaal ergens op
doen; —rra, f. soort groote koets met
lage k a p , ook = chaparro; —rrada, f.
= chaparrén; —rral, m. struikgewas,
bosch van struiken; —rro, m. nog
zeer jonge, maar dichte alftijd-groene
e-ik; struik; kleine als struik gesneden
vrueht-boom; dwerg-boompje; —rr6n,
rn. bui, stort-bul; —tal, m. modder~plek of -pæl, moeras.

t

charneca

chape/ar, v. tr. met metalen plaatjes beleggen, iets plats aanbrengen; —lata,
f. klepje; zuiger van de scheepspomp; —lete, m. (Atrag.) sooirt muts
of k a p ; —lo, m. (oud) hoed (zie sombrero); —o, m. = chapelo; —ria, f.
versiering met metallen plaatjes; —
ron, m. sooirt kap of muts; —ta, f.
verkl. van chapa; klamp; roode plek
op de wangen; —ton, m. Europeaan
in Z.-Amerika; —tonada, f. ziekte der
Europeanen in Peru; fig. mis-stap uit
onwetendheid of onvoorzichtigheid.
chapln, m. vrøuwe-muilitje; poner en
chapines, (dochter) uithuwelijken; ponerse en chapines, zich boven zijn
stand verheffen; (chapin)ero, m. m a ker, verkooper van chapines.
chdpiro, m. fam. alleen in: jvoto al chapiro! te drommekater, ik zal je . . . .
a. a.
chapi a, f. slot v. e. doos of l a d e ; — t e l ,
m. piramide-vormige top v. e. toren;
kapiteel; ook: hol kegeltje midden in
een kompas.
chap o/dar, v. tir. besnoeien; —tear, v. tr.
met een spons bevochtigen; intr. in
't water klotsen of beweging brengen.
chapuce/ar, v. tr. verknoeien; —ria, f.
knoei-werk; —ro, m. knoeier; a. afgeknoeid.
chapu/rrar, v. tr. brabbelen; —z, m. onder -dompeling, duik in 't water; knoeiwerk; rond-hotut, om de mast te versterken; —zar, v. tr. in 't water dompelen; intr. knoeien.
chaqu/eta, f. jak, buis; pandjes-jas („jaqaiette"); over-trek; hombre de chaqueta, man uit het volk; —ete, m.
spel dat lijkt op trikWak; bord waaro p ; —iras, m. pl. Am. P. glas-kraaltjes.
chara/da, f. charade; —drio, m.
=
alcaravan, roer-domp.
charan/ga, f. mil. muziek; —guero, m.
mars-kramer, straat-venter; k l e n bustvaartuig; a. grof bewerkt; die grof
werkt.
charc/a, f. watear-bewaarplaats; pias; —o,
m. pias, poel.
charl/a, f. praatje, gepraat; —ador, -a,
m. f. babbelaar; —aduria, f. gebabbel;
—ante, m. babbelaar; kwak-zalver; —
antin, m. babbelaar; opsnijer; .—ar,
v. intr. babbelen; —atån, -a, m. f.
kwak-zalver; babbelaar; —atanear, v.
intr. zie charlar, ook: aan kwak-zalve^
rij doen; —ataneria, f. kwak-zailverij;
—atanismo, m. kwak-zalverij; —eria,
f. gepraat.
charn/eca, f. mastik-boom; —ecal, m.
terrein beplant met miastik -boomen f

charol
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rei; —ote, -ta, m. f. jong, flink en
—ela, f. scharnieir; of charnelo, m.
wel-gemaakt persoon; eind touw; m.
kin-ketting; —eta, f. = charnela; — i
f am. sigaar; Am. zweep.
charneca.
I
o c a > f. =
chich/a, f. d r a n k van mais (Am. P.;
charol, m. veriak; —ar, v. tr. veriakvleesch (kinder-taal); f am. cosa de
ken, vernissen; —ista, m. verlakker,
chicha y nabo, iets zonder waarde;
vernisser, vergulder.
tener pocas chichas, mager zijn; —'
charpa, f. bandelier voor vuur-wapen.
aro, <m. Andal. ert; —arra, f. = cicharr/ada, f. lompheid, grofheid; boeregarra, krekel; —arrar, v. tr. goed gaar
d a n s ; fam. kakel-bontheid, potsierlijk
braden; —arrero, m. alleen in: es un
iets; —amente, adv. smakeloos, kunschicharrero^ 't is er om te puffen; —
teloos; —an, rn. schelm, deugniet; —
arro, m. kleine tonijn; zee-brasem; —
anada, f. schelmerij, ong. = —onco,
• arron, m. kaantje (spek); f am. verin,; —erla, f. . = charrada, laatste bebrand stuk vleesch; •—ear, v. intr. sisteekenis; —asea, f. f am. sleep-wapen,
sen, st! roepen; —eo, m, gesis; —eria,
meest sabel; —etera, f. faroek-gesp op
f.
plaats waar men de mais-drank
de kuit, band waaraam die gesp; epau„chicha" verkoopt; —«ro, m. Am.
lette; —o, m. boer nit de omstreken
„chicha'' -verkooper of -maker, of ook
van Salamanca; lompe boer; a. kakeldie er misbonuik van maakt; —isbear,
bontj over-laden met smakelooze verv. intr. 't hof maken; —isbeo, m. a a n sieringen.
houdende hof-makerij; —6n, m. bult
chas/car, v. intr. knetteren
(brandend
op \ voorhoofd; —onera, f. gewat»
hooit); f am. razen en tieren; —cateerde kap voor kinderen; —ota, f.
rillo, m, pikant verhaaltje; —co, rn.
alleen in: no faita chichota, er ontteleursteling, „koopje"; dar (un) chasbreekt niets.
co, erin laten loopen.
chas/quear, v. tr. klappen (zweep, tong
chifl/a, f. fluitje;
boekbinders-gereeda. a.); bedotten, 'verijdelen, d o e n m i s schap om leer af te schaven; fig.
lukken; intr. knappen, klappen; —qui,
„stokpaardje"; zie ook chifladura; —
m. koerier in Peru; —quido, m. geadera, f. fluitje; —ado, a. f am. niet
klap, geknetter.
recht wijs; —adura, f. gefluit; —ar,
chat/a, f. plat-bodemde boot; —o, a.
v. tr. leer glad maken (boek-binder);
plat; plat-neuzig; barco chato, plat
uitfluiten, belachelijk maken; veel en
vaartuig; —on, m, spijker met platte
snél drinken; intr. fluiten, verbijsterd
kop.
zijn; r. verbijsterd raken; —ato, m.
cha ul, m. soort Chin. zijden stof, meestal
= chifla; —e, m. (lok-)flaiitje; —ete,
blauw.
m. = chifla; —ido, m. fluitje ('teven
blazen erop); gefluit; —o, m. • =
chaval, m. volkst. jonge kerel; —a, f.
chifla.
jong-meisje.
chava/ri, m. soort linnen stof; —ria, f.
chil/eno, -a, m. f. Chileen-sche; a. ChiAm. vogel die de kippen tegen roofleensch, van Chili; —indria, f. nietigvogels beschermt.
heid, bagatel; stekeligheidje, zie chachaveta, f. ijzeren plaatje bij wijze v.
faldita.
hangslot; perder la chaveta, z'n verchill/a, f. lok -fluitje; p ers -plknk deir. boek stand kwijt raken.
binders; Chileensch vosje; tablå de
chaz/a, f. punt waar een bal stil-houdt;
chilla, zeer dunne plank; clavo de
ruimte tusschen de kanonnen v. e.
chilla, spijkertje; —ado, m. dak van
schip; hacer chazas, steigeiren; —ador,
dunne planken, van bak-steenen of
m. hij die de eind-painten aanwijst (bij
riet, bedekt m. laag kalk; —ador, a.
't kolfspel); helper bij 't kolf-spel.
fkiitend; schreeuwerig; piepend; knarsend; —ar, v. intr. gillen; fluiten; knetche, f. naam v. d. ch; Ara. zeg'sl; —
teren; knarsen; .kraken (schcenen); —
lin, m. shilling; —pa, f. b u l t ; — p o , m.
eria, f. gegil a. a.; —ido, m. geknars;
volkst. horst.
gil; —o, m. = chilla; —on, -a, m.
cherva, f. trieinus.
f. pieper; schreeuwer; chillon real,
chic/a, f. meisje; —ada, f. kudde zieke
nageltje met groote kop, wåt girooter
lammeren, die men afzonderlijk laat
dan de gewone soort; a. schreeuwegrazen; —o, m. jongen, k n a a p ; a.
rig,
schreeuwend (kleuren b. v.).
klein; chico con grande, groot en
klein dooreen; chico como grande,
chimenea, f. schoor -steen; lampe -glas ;
s
zoowel groot ala klein; —olear, v. t
schooirsteen-pijp; zundgat; chimenea de
hof maken; gekheid maken om te
campana, schoorsteen met overhandoen lachen; —oleo, m. f am. hof-magende mantel.
kerij; scherts; —oria, f. Am. P. cichochimpancé, m. chimpanzee.

cbina
chin/a, f. kiezel-steentje; China; Chineesch porselein; Chmeesch zijden of
linnen weefsel; le toca la china, hij
wint; f am. tropezar en una china,
verdrinken in een glas water; m.
soort gekleurde Indische stof; —ar,
v. intr. kraken; g.rienen; —arro, m.
groote kiezel-steen; —arron, m. = vo.;
—ateado, m. laag kiezel boven op
het er is in ovens der Almadén mijnen.
chinch/arrero, ni. plaats met veel weegluizen; —e, f. weeg-luis; duim-spijkertje; tener sangre de chinche, erg
lastig zijn; —ero, m. toestel om weegkiizen te vangen; —illa, f. Peruaansche en Chileensche eekhoorn; chinCihilla(-bont); —on, m. bult op ' t v o o r hoofd; —orreria, f. bedrog, leugen;
gezanik; fam. actot er-klap; —orrero,
-a, m. f. leugenaar; m. plaats waar
veel weeg-luizen zijn; praatjes -maker;
—orro, m. visch-net; —oso, a. f am.
lastig, vervelend, indringerig.
chin/ela, f. pantoffel (zonder h a k ) ; —
ero, rn. porselein-kast; —esco, a. Chineesch; Chineesche bellen (in mil.
muziek); sombras chinescas, Chineesche schim; —gana, f. Am. kleine
pulperia; —ganero, m. Am. kleine
pulperia-houder; —o, -a, m. f. Chinees; Chineesche taal; kleurling uit
blanke vrouw en cholo; jsomos chinos? hou je me voor een zot?: a.
Chineesch.
chio-chio, m. getjilp.
chip re, Ciprié; —nse, m. f, Ciprioot;
Ciprisch; a. Ciprisch.
chiqu/ero, m. varkens-stal; stieren-stal
in 't stieree-cirkus; —ichaque, m. zager; geltuid van iets dat gewreven
wordt; —ilicuatro, m. klein mager
levendig, opstuiverig kereltje, = chisgarabis; —illo, -a, m. f. klein kind;
—irritin, m. heel klein kind; a, heel
klein, nietig; —itas, f. pl.: no andarse en —, er geen gras over laten
groeien; —itin, a. bijzonder klein; —
ito, a. heel klein; hacerse chiquito,
heel nederig zijn.
chireta, f. (Fil.) dop v. d. kokos-noot,
nap.
chiribit/as, f. pl. geel oogvuil; —il, m.
zolder-karnertje; hoekje; hok, krot.
chirigaita, f. kalebas.
chirigota, f. grapje, kwink-slag.
chirim/bolos, m. pl. f am. praillen-rommel; —ia, fig. fratsen, fraaiigheden; f.
soort hobo; —oya, f. ancna cherimolia
(vrucht (ook in O. I., W. L : familie
v. d. boeah-nona); —oyo, m. cherimolia-boom.
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chiri/nola, soort kegel-spelletje; kleinigheid; fam. de chirinola, lollig; —pa,
f. mis-stoot; —pear, v. intr. mis-stooten
(biljart); —pero, rn. die mis-stoot bij 't
bilajrtspel; —via, f. witte peen; kwikstaaEtje.
chirl/a, f. rnossel; —ada, f. stok-slag;
—ador, -a, m. f. over -brenger; —ar,
v. intr. praten; sohreemwen; —e, m.
luitwerpselen der schapen; a. flauw,
laf; —erin, m. volkst. kleine dief;
—o, m. litteeken in 't gelaat; wond
in 't gelaat.
chirr/iador, a. knetterend, knarsend, piep e n d ; —iar, v. intr. knetteren, knapperen; piepen, knarsen; valsch^ zingen;
met lange teugen drinken; —ido, m.
gepiep; gekraak, gerinkinkel; —io, m.
gekraak v. e. wiel; —i6n, m. stortkar; twee -wielige kar met een paard,
volkst. viool-gekras; —ionero, m. karte-main.
chirumbela, f. herders -sehalmei, = churumbela.
chis chas, m. klank-nab. van wapengekletter.
chis/garabis, m. fam. mager levendig
kereltje; —guetear, v. intr. slok drink e n ; —guete, m. fam. sliokje wijn;
spuug -spatje onder 't spreken; en . = .
chorrillo; —me, achter-klap; pl. prulletjes; —meador, -a, m. f. overbrenger; —mear, v. intr. kwaad-spreken;
—meria, f. achter-klap; —mero, m.
fam. zie chismoso; —mografia, f.
fam. 't praatjes over afwezigen aan
de man brengen; verhaal van wat er
gepraat wordt over bekende personen;
—morreo, m. '•= chismeria; —moso, a.
en s. die over-brengt.
chisp/a, f. vonk; zeer kort geweer; zeer
kleine diamant; r egen -dnuppeltje bij 't
r3egin v. e. bui; fig. scherp-zinnigheid;
vulg. roes; tener chispa, verbeeldingskracht hebben; fam. es una chispa,
vliegt op ,als buskruit; echar chispas»
razen van woede; —azo, m. ('t) o p springen v. e. vonk; ('t hr anden v. e.
vonk; —eante, a. voinken-schietend, fig.
geestig; —ear, v. intr. vonkenimot-aregenen; —eo, m. fonkeling; —ero, m.
smid die tangen, schoppen a. a. m a a k t ;
a. veel vonken afgevend; —illa, f.
spatje, vonkje a. a. (vimr-pipen).
chisp/o, m. fam. zie chis guete; a. volkst.
boven z'n tee-water, = achispado; —orrotear, v. intr. knetteren; knapperen; ritselen; flikkeren; —orroteo, m.
knettering; ritseling; knappering; flikkering; —oso, a. knetterend, knappe»
rend.
chist/ar, v. intr. fam. een gezicht zetten,

chita
of men wart zeggen wiil; mummelen,
mompelen, "k~kke~"; -e, m. gekheid;
g,rap, mop, aaJrd~~ geval ; fam. d~r
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of caer en el chiste, g.e aardigheid
varten ; con chiste, aardig, grappig;
hacerlo todo sin chiste, alles zonder
geestigbeid of aardigheid doen;
ear, v. intr. grapjes -maken, ",moppen
verkoopen": vergelijk chancear en bromear; -era, t. mandje ; visch-mand;
fam. hooge hoed, "kachelpijp"; -oso,
a. grapprg.
chit/a', f. beentje uit een osse - of schapepoot, waarmee gebikkeld ; kinder -spelIetje met plat -ronde plaatjes, waarbij
een bikkel aI'S doe1; sits
hito in:
dar en la - = dar en el hlto, de
spijker op de kop slaan ; no importa
una chita, 't is van geen belang; j e! intr. zie chito en chiton; -icalla,
.m. fam, stil-zwijgend mensch; -icallando, (ir of andar-), Iam. heel zachtjes loopen; - 0 , m. doel van 't chitaspel: dat spel; fam. lrse a chitos, zijn
tijd verboemelen ; i-of into st! still;
Jon! int.· = chito; con el rey y ccril
la Inquisicion, chiton, met de koning
en de Inquisitie, mondje dicht ; schelp
die overvloedig in de Filipijnen voorkomt; -ra, f. anrieke kookpot.
chivla, f. geit ; -ato, m. bokje dat nog
geen jaar oud is; ---..,etero, m. geitehok, ook chivital, m. of chivitil, m.;
-0, m. bokje ; kuil voor afval van
olij f -persen.
i cho l int. ho I roep der muil-ezel-drijvers
om te doen stilstaan; zie ISO!
choc/a, f. patrijs als wild a. e. valk gegeven; -ador, -a, m. f. die schokt of
stoat; aanvaUer; -ante, a. aanstootgevend, aanSitootelijk; -ar, v. tr. aan stoat geven aan, beUeedigen; intr. botsen; kampen; aanstoot nemen.
chocarrlear, v. intr. grappen rnaken (vooa:alonkiesche of villile); zich met beuzelarijen vermaken; -eria, f. grappemakerij;
-ero, m. gtr'appe -maker,
klucht,e-verkoope[, (vooral onkiesche of
vui'le grappen); a. gJTappig, al te vrij.
chociJ, m. boere -hutj.e.
chocl/arse, V.lf. insluipen; -0, m. houten schoen; Am., Peru en Arg. malsaar (velTsch).
choco, m. ldeine inkt -vis'ch, zie jibia.
cbocolat/e) m. chocoI:ade; -'era, f. choco;lade -ketel, -verkoopster, -pot; -eria,
f. chocoJade-huis; -e;ro, mi. (chocoladefabrikant of -verkoopeJ; iem,. die veel
hO'udt V. ch.; Am. Mex. noordewlind,
die niet tot storm wordt.
chochja, f. snip; "-:"'ear, v. intII'. bazelen;
-era, f. -ez, ~ebazel;toestand V. e.

choz

oud mensch dat bazelt ; -ito, m. iets
lekkers (kinder -taal); -0, m. = wolfs boon; suikertje, suiker-boon met kanee:!; chochos, suikertjes ; a. bazelend;
kindsch (oude man of vrouw ); dol
(op ): Ie tenia V. chocho, hij was gewoon dol op U.
chof/es, m. pl. longen, = bofes: -eta,
f. rafel-komfoor ; -ista, m. die zich
met schapen - of osse -longen voedt,
lUit gebrek aan beter,
cholo, m. -a f. Am, P. mesties ; inlander
dermindere standen, bediende ; fam.
lieveling.
cholla, f. fam. kop; verstand, oordeel.
choncar, m. 'n roofvogel.
chopo, m. peppel, zwarte po pulier; fam.
geweer, "spuit".
choque, m. schok, stoot ; gevecht; cheque
de rechazo, weer-om-snuit ; fig. botsing, weerstand; -ar, V. tr. hewerken (potasch met stok ), zie chueca;
-zuela, f. knie -schijf.
chor/cha, f. =---= cnocha, snip; -iceria,
f. worste-makerij; -icero, m. worste'maker; -izo, m. worst, saucissej lito, m. zee - of water -snip ; fam. cabeza de chorlito, onbesuisd persoon;
-10, m. schorl, toerrnalijn: chorlo
ro]o, titaniet; chorlo volcanlco, angier.
choro, m. Amerik. brul-aap: (Chili) m.
pl.mosselen.
chorr/ear, v. intr. gutsen; fam. achtereenvolgens komen opzettenj -era, f.
straal v. e. vloeistof; vochtigheid waar
water langs gevloeid is; strookjes v.
e. mans -hemd op de borst: koord .v.
e. mil. orr-de, op de borsr; -etada, f.
uitspuiting; fig. stOirt-vloed, hui;
ino, -ito, ,m. stlfaaItje; fam. dagelijksche :tlJitgave; tomar el chorrillo, zich
een g,ew.oonte eigen rnaken; irse por
el chorillo, met de stToom meegaan;
-ito, m. buisje waarruit het water
spUliq' - 0 , m. straal V. e. vloei-sto(;
fa,m. chorro de voz, galm v. e. stem;
soItar el chorro, hartelijk lachen; a
chorros, bij de vleet; -60, m. opgemaakte hennep.
chot/acabras, m. geite -melkeT; -ar, V.
trr-: zuigen (a. e. tepel); -a, f. zuigend
geitje; -0, m. zuigend bokje; -uno,
a! nog 2uigend (geit of. lam); zwak,
teng:etr(Jammetje); oler a chotuno, een
bokke 4llUcht heb ben.
chova, f. kauw.
choya, f. klI"aai, en Am. P. = pachorra,
rtemerigheid.
choz, m. velfbazing van verrassing; de
choz, op -eens; dar choz, doen opkij ~
ken; -a, f. stroo-hiut; dak; -na, f.
-no, m. bet.Jacht,er-k:l,eindochter, -zoon.

chubasco
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chuzo

o, m. Barbarijsche vijg, ook higo
chub/asco, —azo, m. stort-bui met veel
chumbo.
wind; -asquero, m. regen-jas (v. sohipchuncho, m. Am. soort uil; m. pl. (Peru)
per a. a.).
wilde bosch- of Amazone-Indianen.
chu/ca, f. holle kant (v. e. bikkel); —
chun/ga, f. goed humeur; de chunga,
cero, m. hellebaardier; soort fijn gorin een goed humeur; —guear, v. intr.
dijnen-goed; —cu, m. soort uil.
1'uchtig gekheid 'maken; r. zich vroolijk
chuch/a, f. f am. dronkensehap, roes; teef;
maken over dets (de).
Am. onopgemaakt leder; huisdier groochuiio, m. of chuno, Am. P. B. zetmeel
ter dan de rat, met varkens -snuit; —
v.
d. bevr or en bataat, en de pap daarear, v. ter. vogels vangen op allerlei
van.
maoieren; v. intr.'' fluisteren; —erla,
chup/a, f. buds; —aderitos m. pl.: andarf. mooi prulletje; jacht op kleine
se en of eon —, zaken niet ernstig bevogels; smakelijke, schoon goed-koope
handelen; —adero, a. zudgend; —ado ?
schotel; —ero, m. vogelaar, vogela. mager; uit-geput; —ador, m. zuiger;
jager; —o, m. f am. hond, woo-rd om een
zuig- of knabbel-dot; —adura, f. (het)
hond te roepen; wissel-spoor; zweep
zuigen; —ar, (uit-)zuigen; chuparse
(Cuba); Z.-Am. huivering v. koude; —
los dedos, zich de vingers aflikken
umeco, m., —umeca, f. min kereltje met
(ook fig.); —eta, f. logies achter op
droef-geestig 'uitearlijk; aapje, dreumes;
een schip; —ete: es de chupete, 't is
Am. P. a. en s. goed-gekleed of inbizonder lekker; —etear, v. tr. hernemerid v. manieren (man, vrouw);
haaldelijk zuigen; —etin, m, wambuds
—urrar, v. tr. verpletteren.
met pandje; —eton, m. 't goretig zuiehuec/a, f. gewrichts-been; Kinder-spel
g e n ; ~ 6 n , m. al te weelderige tak;
of 't balletje daarbij; stok om potopzuiging v.d. huid; speen; iem. die
asch te bewerken, zie choquear; fam.
vooirtdurend vraagt of neemt.
fopperij; —azo, m. slag tegen de bal
bij 't chueca-spel.
churdon, m. mengisel van frambozenmoes en suiker.
ehuf/a, f. aard-kastanje, waarvan soort
churla, f. = churlo, m. zak o m kaneel
orgeade; fam. echar chufas, grootenz. te vervoeren.
spreken; de spot dxijven, spotten; —eria, f. fabriek of verkoop van or churumo, m. fam. sap; fut; poco churugeade van aard-kastanjes; —eta, f.
mo, er zit weinig bij, of: heeft weinig
voor -de -gek -houderij;
sehotel -warmer
churumbela, f. schalmei.
[geld.
= chofeta; —leta, f.* scherpe aardigchurr/a, a. eenajrig (ternera, kalf;
=
Iieid' of spot; nietigheid, beuzelarij;
ortega, korhoen; —e, m. vloeibaar
heid of spot; ook = braserillo komvet; wat erop lijkt; —iento, a. vet-,
foortje (om sigaar of sigaret aan te
afdruipend; —igueresco, a. wan-smasteken); —letear, v. intr. scherpe dinkelijk (bouwstijl m. ovetrvloedige vérgen zeggen; —etero, m. spotter, die
sieringen, naar Churrigaera, een bouwscherpe woorden zegt.
meesteir uit de i8e eeuw); —iguerismo,
m. wansmakelijke bouwstijl met al te
chul/a, f. zie chulo; bal gehakt, ook
veel versieringen, zie *t vorige; —o,
chuleta; —lada-, f geestige zet; al te
a. die men niet naar de zomerrweide
vrije handeling of uitdrukking, onhébleidt (kudde); afkomstig van zulk een
belijkheid; —eador, m. spotter; die
kudde (wol); —ullero, m. babbelaar;
bespottelijk m a a k t ; —ear, v. tr. be- i
—upear, v. tr. slurpen; —uscarse, v. r.
lachelijk maken, aardig voorstellen;
aanbranden; —lisco, m. half -verbrand
r. gekheid m a k e n ; —-eria, f. losse onstuk brood.
gedwongenheid, in houding en taal;
—eta, f. ribbetje; holte-vuller; —o,
chus: sin decir chus ni mus, zonder 'n
a. geestig; onhebbelijk, al te w i j ; m.
onond open te doen; —cada, f.-snakeaardige
grappe -maker;
onhebbelijke
rij; —co, a. leuk, guitig; a. Am. P.
kerel; slagersknecht; helper in 't stiegewoon; gemeen, grof; —rna, f. (de)
rengevecht; schurk; f. grappige leuke
roeiers eener galei; gespuis; chusma
meid; brutale, gemeene meid.
de criados, romp -slomp van bedienden.
chumacera, f. plankje aan de rand v. e.
chuz/o, m. spies; kleine ra^ spriet; Hover
roei-boot (midden-in d e „dol"); t a p a chuzos, stort -regenen; echar chuzos,
gat;
pochen; —6n, -a, m. f. snaak, spotter;
chumb era, f. Barbarijsche vijgeboom; —•
slim, leep.

D
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D. afkorting VOOIf Don en Dona; ook
voor domingo, zondag:
D.O. = doctores, doctoren.
dable,a. mogelijk, .doenlijk.
daca, adv. VOo[ da aca, geef hier; fame
en daca esas paias, in 'n wipe
D. C. da capo,muz. Ital. van begin af,
opnieuw.
dacion, f. datio, niet -gratis -schenking.
dactiljografi;a, f. 't machinc-schrijven, typen; -ografiar, V. tr. op de machine
schrijven, tikken ; -6grafo, m. schrijf machine; m. -a, typer, tycster ; -ologia,
1. vinger-taal,
dad/(dad)iva, f. gift, geschenk; -ivosi..
dad, f. mildheid; -ivoso, a. mild.
dad/o, m. dobbel-steen, domine-steen:
onderscuk V. zuil of beeld: corre el
dado, 'It llUlkt; dar of echar dado Ialso,
bedriegen; fame a una vuelta de dado,
in een omrnezien ; -or, -a, m. f.
gever; trekker (v. e. wissel).
daga, f. korte breede degen, dagge;
laag baksteenen in oven.
dagu/errotipar, V. h. daguerroti -peeren;
errotipia, f. daguerrotipiej -erreotipo,
m. daguerrotipe-toestel ; -ilia, f. And.
breipen.
daifa,f. fam.onder-houden vrouw.
dala, f. gooc van planken voor pompwater aan boord.
i dale! Int. al weerl; fam. [dale bola!
-vervelend l dale que dale, of dale que
Ie das, of dale que Ie daras, och, je
verveelt me.
dalia, f. dahlia.
Dalmacla, f. Dalmatie.
dalm/ata, a. Dalmatisoh; m. f. Dalmatier.
dalmatic/a, f. witte dienst -toga der R.K.
priestersj -0, a. Dalmatisch; m. -a,
f. Dalmarier, Dalmatische.
dall/e, m. zlcis;-ar, V. tr. maaien.
dam/a, f. dame; geliefde; hot-dame:
(primera dama, "prima donna' aan
tooneel); koningin in 't schaak-spel;
dam (in 't dam-speJ); dam-hert;dama
cortesana, publieke VTOUW; soplar la
dama, dam blazen; minnaaJr uit .het
zadel lichten; damas, dam-spel; echar
damas y galanes, bij 't lot bepalen,
wie van elke dame in een gezelschap
voor 't kom.ende jaa!f "ridder" zaJ
zijn; dama juana, groote flesch in
mande -welfk; ---asceno, a.· = ama'ceno,
pruime.;boom met kleine pruimen, en
Damascieensch; -a, m. f. bewoner van
Damascus; -asco, m. Damascus; damast (zijde ); ook
... -amaceno, zie
damasce;Do; -asi,na, f. damast met
Sp.

bloemen van gaud - en zilver -draad;
-asqueta, f. zijden stof met goud - en
zilver -bloemen ; -asquiIlo, m. zijden en
wollen gedamascecrde stof; And. =
albaricoque, abrikoosj -.;asquina, f.
Damascener krling; -asquino, a. van
Damascus; -,erta, f. kies-jkeurigheid,
preutsch-heid; -ero, m. dambord; lana, f. Mexikaansche tee; .-isela, f.
mooi en vroolijk jong-meisje dat de
dame uirhangt, straat-juffertjej -nificador, -a, a. m. f. schade berokkenend (-naar); -naicar, v. tr. schade
aandoen, onrecht aandoen.
dan/caire, m. volkst. vervanger in 't spel;
-dista, m. dandy, fatje, == dandy; 68, a. Deensch ; eS1 -esa, m, f. Deen
-sche ; -ta, f. Zuid -Amer. tapir, ook
in Afrika; -te, m. gever.
danz-a, f. dans(-wijs); estar of entrar
en danza, zich in een zaak steken,
waarbij men eerst alleen toeschouwer
geweest is-; meter en la danza, kwaad
van iem.. spreken ; ~zan te, in. danser
bij openbare feesten ; a. werkzaam,
handig in zaken; Iicbtzinnig en bemoeiziek ; -zar, v. intr. dan sen, in e'en
zaak betrokken zijn; sacar a danza,
ten dans vragen: iem. in iets halen,
waarmee hij niet te maken heeft; zarin,m. danser ; fig. Iichtzinnig mensch,
die zich met alles bemoeit.
dan/able, a. schadelijk, bezwarendt v-e-ar,
v. tr. schaden, benadeelen, beschadigen; bederven; beleedigen ; -ino, a.
schadelijk; kwaad-willig ; -0, m. schade, nadeel: pena de dano,. straf van
verdoemenis: a dafio dealguno, VOOlf
rekening en 9'P risiko van iem.: dar
of tomar dinero a dano, geld-op rente
zetten of nemen: hacer dafio, pijn of
kwaad ,. doen; prov. sin dafio debarras,
zonder nadeel van derden; -oso, a.
sohadelijk, nadeelig.
dar, V.tr. geven, overgeven: slaan: dar
comienzo a, begin maken met; dar
un disgusto, iet'S onaangenaams aandoen; dar que decir, aanleiding tot
praatjes geven; dar materia, aanlei·
d~ng geven~ dar por supuesto, verondersteUen; dar por, besohOiuwen aIs;
dar en) If'aken, komen tegen; ha dado
en ello, wil 'tm,et alle geweld; dar
de 'barato, aannem,en, gelooven; dar
saltos, sprongen. doen; dar aguja y
sacar reja, een spierinkje 'llitwerpen
om een kabeljauw te vangen; dar a
Ja estampa, laten dlJ."ukken; dar al
traste, onderste-boven gooien; dar a
9
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Iuz, ter wereld brengen (kind), uitgeven (hoek); dar alzada, hooger beroep toelaLen; dar alzaprima, iemands
ondergang beramen; dar asunto, aanleiding, grond geven; dar cartes, de
kaairten geven; le da bien el naipe,
hij is gekikkig; dar cabo a, beéindigen; dar calda, wed-ijver opwekken;
dar calle, ruim-baan maken; dar calor,
aanzetten; dar cantonada, op de hoek
v. e, stiraat laten staan; dar carta de
pago, notariéeie kwijting geven, lastig
mensch af-schepen; dar oon un hombre en tierra, man op de grond smijten; dar con una persona of con aire
cosa, dem. of iets vinden; dar con aire
of con alma, hard slaan; y dale qut;
te pego con el palo, en erop geslagen met de stok van je weiste; dar
los buenos dias, las buenas tardes, las
buenas noches, goeie morgen of goeien dag, goeie middag of goeien avond
zeggen; dar la bienvenida, welkom
heeten; dar en, raken, treff en; dar
la enhorabuena, of el parabién, gelukwenschen; dar un pésame, kondoleesren; dar gracias, bedanken; dar cuidado, ongeriustheid veroorzaken; que
reir, aanåeiding tot lachen geven;
dar voces, of gritos, schreeuwen, hulp
roepen; dar que sentir, of dar sentimiento, verdriet geven; dar parte, mede-deelen; dar de hocicos, op zijn
neus vallen; dar de hocicos con una
persona, iem. onverwachts ontmoeten;
dar vado, laten begaan; op gang
brengen; dar una vuelta, een toertje
maken of een straatje o m gaan; dar
un" paseo, een wandeling doen; dar
vueltas, om e;n om keeren; dar
un chasco, teleur-steilen; dar chasco,
niet verschijnen ^op een afspraakje;
dar una manta, fam. Jonassen; dar
una manta de palos, een p a k slaag
geven; las diez han dado, 't is tien
uur geslagen; dar de encarnado, de
azul, enz. rood, blauw enz. schilderen;
dar en la trampa, en el lazo, in de
val loopen; da of le da por cantar,
hij begint lust te krijgen in zingen;
dar en una cosa, zich moeite geven
voor, zich toelieggen op; como ahora
le da a éi, zooals hem nu overkomt;
dan en enemigos de obligados, worden van menschen, die verplichting
hebben ; tot vijanden; dar con la puerta
en los hocicos, de deur voor de neus
dicht doen; dar cortinazo, een affront
aandoen; dar carpetazo, te zijde leggen, een zaak opgeven; dar cuerda,
opwinden (uur-werk); fig. op de lange
baan schuiven; dar de alta, (naam)

dar
inschrijven op een lijst; dar de baja,
v. e. iijst schrappen; dar de mano, ter
zijde steilen; dar dentera, doen watertanden; dar diente con diente, klappertanden; dar en blando, geen weerstand ontmoeten; dar en que entender,
geharrewar veroorzaken; dar el alma
al diablo, met de openbare meening
spotten; dar el alma, zich toewijden;
dar en cara, in 't gezkht smijten; dar
en la matadura, Ide vinger op de wond
leggen (zie boven); dar espera, uitstel geven; dar estampido, een knal
geven; dar golpe, effekt maken; dar
gatazo, bedriegen; dar gatillazo, slecht
geoordeeld of gerekend hebben; dar
lågrima, af-schrikken en afkeer inboezemen; dar grita, uitjouwen; dar
guerra, a. beoorlogen; dar las espaldas, de rug toe-keeren; dar la ley, de
toon aangeven; dar largas, udtstellen;
dar el brazo, een arm geven; dar los
dias, geluk wenschen op n a a m d a g ;
dar Iuz, verlichten; dar matraca, plagen door ongepaste aardigheden; dar
miisica, serenade brengen; dar mesilla,
berisping in 't piuMieK: geven, of: 'n
dienstbode pensioen geven; dar moratoria, uitstei van betaling verleenen;
dar nombre, beroemd maken; dar
oidos, gehoor geven; dar palabra y
mano, zich verioven; dar pan y callejuela, helpen om te ontkomen of leelijke zaak te ontwijken; dar papilla,
bedotten; dar para peras, kastijden,
dar un perro, bedriegen, foppen; dar
por el pie, aan de wortel afsnijden;
dar puerta, toestemmdng geven; dar
punto, de vakantie ingaan; dar paz,
de vriendschaps-bus geven; dar querella, klacht indienen; dar recados,
komplimenten over-brengen; dar recuerdos, groeten doen; dar ripio a
mano, middelen verschaffen; dar risa,
van medeiijden doen lachen; dar salida, vooTwendsel of luitvlucht vinden;
dar sen al, geld voor uit -geven op gesloten koop; dar seiias, waarheid toelichten; dar soga, lastig vallen; dar
sobre uno, iem. te lijf gaan; dar tiempo al tiempo, 't goede oogen-blik afwaichten; dar traspiés, wankelen; dar
tras uno, iem. hard-nekkig vervoigen;
dar una carda, streng berispen; dar
una mano, laag kalk of pleister geven; dar una sofrenada, ruk aan teugel geven, flink door-halen, berispen;
dar una sotana, afranselen; dar una
tarascada, eens goed de waarheid zeggen; dar vaya, spotten; dar vuelta,
omdraaien; dar un batacazo, zware
val doen; dar un corte, een einde

darse
m a k e n ; idar' un mico, heengaan zonder
betalen; dar un babe, onarecht aandoetri; dar un sofion, vernederen; dar
un tapaboca, momd snoeiren; dar un
tiento, even proeven; dar un jabon,
vermaning geven; dar voces al aire,
onnoodig misbaar maken, zijn tijd verliezen; dar vuelcos, bijna kantelen,
holder -de -bolder gaan; dar vez, beurt
aamwijzien; prov. ahi me las den todas,
dat kan me niets schelen; no dar
puntada, geen steek uitværen,- niets
doen om voortgang te geven; dar una
en el clavo y ciento en la herradura,
bij toeval dets goed doen; mala pascua
te dé Dios, de duivei' hale je; no dar
su brazo a torcer, niet zwichten, pal
staan; (no dar una sed de agua, schriel
zijn; dé donde diere, wat er ook gebeure; donde las dan, las toman, voor
ledere tik er een ternig; mas vale un
toma que dos te daré, beter éen vogel
in de hand dan (tien in de flucht; quien
da luego da dos veces, die spoedig
geeft, geeft dubbel; dar a la banda,
op zij ileggen om te kalefateren; dar
a la bomba, pompen; esta calle da a
la plaza, deze straat komt uit op 't
plein; dar al traves, stranden op een
klip; dar bordos, laveeren; dar con el
pie, vertreden, met minachting verwerpen; me da el corazon, mijn hart zegt
m e ; dar corcovos, onhandeibaar wor~
den (paard); dar de si, rekken; dar
de palos, stok-slagen geven; dar en
vago, mis-siiaan; dar espacio, tijd geven; dar fin a, beéindigen; dar fin de,
verwoesten, vernietigen; dar fondo, het
anker (uitwerpen; dar mala espina, argwaan, wantrouwen opwekken; dar un
mal rato, 'n ionaangenaam pogenblik
bezorgen; dar poste, zich laten wachten; dar una oieada, 'n oogje slaan;
dar zapatetas, springen of dansen van
pret; dar contravapor, achter-uit laten
stoomen; no iriie la da a mi, mij neemt
hij niet beet; ^qué m^s da? wat kan
't schelen ?
darse, v. r, zwichten, toegeven; zich over geven (aan); mogelijk zijn, voor-komen;
darse a conocer, uitbarsten (en zich
daardoor doen kennen); darse buen
tiempo, vrooiijk leventje leiden; darse
de las astas, slaags raken; darse de
cabezadas, zich gek denken om een
oplossing; darse prisa, zich haasten;
darse una panzada, zich vol-proppen;
darse un hartazgo, zich zat eten, zich
te goed doen (aan, de); darse una
cuenta, zelf-oinderzoek doen; poco se
me da, 't kan me weinig schelen;
darse a entender, zijn gedachte laten
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raden, darse a la mala trampa, bedriegen om zich aan iets te onttrekken; darse memoria, zich 's goed bedenken; darse a la vela, onder zeil
gaan; darse a partido, naar rede kasteren; darse mana, zich bevlijtigen om
zijn doel te bereiken; no darse por
entendido, zich doof houden (op klachten a. a.); darse por- sentido, zich beHeedigd itoonen; darse un refregén, ondoordacht spireken; unos ojos de date
preso, een paar oogen om verliefd te
m a k e n (van geef je gevangen).
dar/dada, f. steek met werp-spies; —
dear, v. tr. wonden met werp -spies; —
do, m. werp-spies; pijl; fig. haftelijkheid; —es y tomares, m. pl. ruilen, geharrewar; -'-sena, f.
binnen-haven,
waarin dok, zie dique; —to, m. soort
grijs papier; —tos, m. gel. teelbalvlies.
dat/a, f. da:um; akte van kwijting v. e.
geldelijke verplichting; schriftelijke vergunning; estar de mala data, in slechte
itoestand zijn; —ar, v. tr. dateeren, dag'Leekenen; og zijn debet steilen of op
't kredit vain de kommittent; intr. dateeren, dag-teekenen; -'-il, m. dadel;
dubbele schelp; —ilera, f. dadel-palm;
—ilado, a. dadel -achtig of kleerig (d. i.
geel-groen); —ivo, m. datief; a. gegeven door rechter of voogd; —o, m.
gegeven; datos, gege vens, ook: wat
gegeven is (wiskuode).
dauco, m. wilde peen, pastinaak = zanahoria silvestre of biznaga (groente).
davidico, a. Davidisch, als de psalmen
van David.
de, pr. p. van, uit; vormt veel bijw. uitdmukkingen, geeft ook een toestand
van lichaam of geest aan; estar de
marcha, gereed zijn om te vertrekken;
estar de luto, in de rouw zijn; estar
de mal humor, in een slecht humeur
zijn; es de advertir, men moet er wel
op letten, men moet weten; es de
desear, "het is te wenschen; .... de tan
limpios como estaban, .... zoo schoon
waren ze; soms met andere prep.;
cada cosa de por si, eik ding op zijn
beurt; ook met adj.: desdichado -de
mi, ik ongelukkige; el pobre de tu
padre, je arme vader; duidt voorwaarde aan voor inf.: de admitir eso,
dat- aannemendie; =
afe: de sargento, alis sergeant; voor subst, in
allerlei ukdrukkingen: de intento, opzettelijk; ide golpe, op-eens; de buenas
a primeras, zoo maar in-eens; de buena
gana, gaarne; de sopetén, bruusk; de
cara, in t gezicht; de puro gordo, doorte: hij (zij) zoo dåk was of is; de dia»
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des daags; de noche, 's nachts, 's avonds; met haber: moeten: habremos
de contentarnos con eso, we zullen
ons daarmee tevreden moeten steilen;
verder de wijze van gekleed zijn;
vestido de negro, in 't zwart gekleed;
de largo, in de lange kleeren; de
corto, in rok; de capa, in een mantel;
de paisano, in burger-ktleeding; de
militar, in mil. kleeding.
dean, m, deken (in katedraai); ook v.
d. universiteit van Alcalå; (dean)ato,
m. dekenschap, woning v. e. deken;
—-azgo, = deanato.
debajo, adv. beneden; quedar debajo,
het onder-spit delven; prep. debajo de
- = bajo, onder.
debajo de, en por debajo de, prep.
onder; debajo de manga, debajo de
mano, in stilte, stillet jes ( = por debajo
de cuerda); por debajo de la pierna,
verraderlijk.
debat/e, m. debat, woorden-strijd;—ible,
a. wederlegbaar, debateerbaar; —ir,
v. tr. debateeren; met de wapens in
de hand vechten.
deb/e, m. debet; —elar, v. tr. over-winnen; —er, v. tr. schuidig zijn; moeten
(als voorspelling met de), verplicht
zijn; m. plicht, verplichting; schuld;
cumplir con sus deberes, zijn plichten
vervufllen; —ido, a. behoorlijk, verschuldigd; a su debido tiempo, te gelegener tijd; —ido a, expr. prep. dank
zij, wegens; —'il, a. zwak; —ilidad, f.
zwakte, zwakheid; —ilitacion, f. verzwakking, verzwakkend middel; —ilitar,
v. tr. verzwakken, zwak maken; —'ito,
m. debet, schuld; plicht; —6, m,
. schrappcr . (werktuig).
[tal dagen.
década, f. tien-tal; tien-tal jaren; tiendec adencia, f. verval; —adente, a. in
verval; —åedro, m. tien-vlak; —aer, v.
intr. (als caer) vervallen; afdrijven,
van de koems afgaan; —agono, m. •
en a. tien-hoek(ig); —alco, m. overtrekking (teekening); —alilro, m. d e kaliter.
,,
Decålogo, m. Dekaloog, Tien Geboden.
dec/åmetro, m. dekameter (10 M.); —
amp ar, v. intr. wegtrekken; —anal, a.
v. e. deken (persoon); —anato, m. dekenschap, dekanaat; —ano, m. deken
in vergadering; voooitter eener rechtbank, of v. e. door de koning benoemde raad.
decant/acién, f. voorzichtige over-gie- ,
ting; —ar, v. tr. voorzichtig over-schenken; over-dreven opgeven over i ets;
—eo, m. voorzichtige over -gieting.
decapit/acion, f. ont-hoofding; —ar, v.
tr. onthoofden.

deeir

decasilabo, a. tien -lettergrepig.
decena, f. tien-tal; -—al, a. tien-jarig,
om de tien jaar; —ar, m. = —ario,
a. van tien, bij tienen; m. afdeeling
v. tien man; tien-tal kralen v. d. rozekrans; —cia, f. wetl-voegelijkheid; —
io, m,. tijd-pork v. tien jaar; —o, a.
tiende; —tar, v. ta:, (ie) aanbreken,
beginnen te gebruiken; beginnen te
verdiiezen (gezondheid enz.); r. doorligge,n (zieke op bed); —te, a. fatsoenlijk.
decenvir/ato, m. decemviraat; —o, m.
tien-man.
decep/cion, f. bedrog.
deci/årea, f. deciare; —b!e, a. te zeggen;
—deras, f. pl. f am. wel-be-spraakt
heid; —dero, a. zonder indiskretie te
zeggen; —dido, a. besiist; vastberaden;
—dir, v. tr. beslissen; uitmaken; v. intr.
alis meester be veien; een besluit nemen; r. decidir por, besluiten tot; -dor, m. aangenaam prater; die moci
zegt of voordraagt.
déci/ma, f. dend, tiende; = d.ezmo, gedicht van tien r e g d s ; —mal, a. decimaal; ook: van de „tienden"; -'-rnanovena, f. een der orgel -registers; —
mar, v. tr. tienden opdeggen, of „decimeeren"; —'metro, m. decimeter; -'mo, a. tiende; ook Vio v. e. frank;
—moctavo, a. acht-tiende; —mocuarto, a. veer-tiende; —monono, a. negentiende; —mociiinto, a. viji-tiende; —
mosétimo, a. zeven-tiende; —mosexto,
a. zes-tiende; —motercio, a. dertiende.
decir (digo, dices, dice, decimos, decis,
dicen; dije; dicho), v. tr. zeggen; noemen; opzeggen; decir nones, weigeren,
ontkennend antwoorden; es decir, dat
wil zeggen; cuantas son cinco, goed
de waarheid; con la boca chica, schoorvoetend; entre burlas y veras, gekscherenid; decir el sueno y la soltura,
ondoordacht spreken; decir tijeretas,
koppig volharden in onnoozele dingen;
a su sayo, of para su capete, of para
sus adentros, bij zich zelf; de corazén,
oprecht; a voces of a gr ito pelado,
luid-keelis; decirlo deletreado, de puntjes op de i's zetten; como quien no
dice nåda, zoo maar, of 't niets was;
no decir esta boca es mia, geen stom
woord zeggen; alla se lo dirsn de misas, 't zal hem, wel ingepeperd worden;
^digo algo? moet ik 't nog duidelijker zeggen?; ello lo dira, we zullen
zåen; dime con quién andas, te diré
quién eres, zeg me met wie je onn,gaat, en ik zal je zeggen wie je bent.
decir, v. intr. bij elkaar passen, goed
staan (kleeren); decir bien una cose-
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cha, goed staan (oogst); la suerte le
dice bien, het lot is hem gunstig.
decis i6n, f. beslissing; besluit; oordeel;
—ivo, a. beslissend.
declam/acién, f. voor-dracht deklamatie;
kride beleediging, kwaad-aardige aanval
in geschrifte; —ador, -a, m. f. voordrager, -ster; —ar, v. tr. v opzeggen;
luide uit-schelden; —atorio, a. hoogdravend.
declar/acion, f. verklaring; —adamente,
ajdv. duidelijk, beslist; —ante, a. verklarend; m. f. die verklaart; —ar, v. tr.
v er klar en; doen kennen; openlijk noemen; verklairing afleggen; r. zich verklairen; zijn geheimen openbaren; —
ativa, f. gemakkelijkheid om duidelijk
en smaak-vol zich uit te spreken; —
ativo, a. ver klaring bevattend; —atorio, a. een juridische verklaring inhoudend.
declin/able, a. verbuigbaar; —acion, f.
verbuiging; helling, neiging; fig. vervail; deklinatie (verwijdering v. e. h e mel-richaam v. d. evenaar); afwijkiiig v. d. koers, v. d. kust; declinacion de la aguja, afwijking v. d. naald
(ook: variacion de la aguja); —ar,
v. tr. verbudgen; v. intr. neigen, overhellen; tot verval neigen; declinar en,
ontaarden; zich ten noorden van den
evenaar
verwijderen;
—atoria,
f.
(recbtst.) deklinatodire exceptie.
decliv/e, m. = declivo, af -looping, glooi ing; helling; —idad, f. glooiendheid;
—io, m. = declive.
decoc/cion, f. afkooksel; (af)koking; —
to, m. afkooksel.
decol/acion, f. gel. onthoofding (v. h.
kind
bij gevaari.
bevalling);
id.
scheiding der deelen v. e. orgaan, die
samen moeten werken; —oracion, f.
ointkleuring.
decomis/ar, v. tr. konfiskeeren, beslag
leggen o p ; —o, m. konfiskeering.
decor/acion, f. versiering; tooneel-tuig;
decoraciones, tooneel-schikking; —ador, m. stoffeerder; versierder; —ar,
v. tr. versieren; „ridderen"; opzeggen,
voordragen; —ativo, a. versiering; —o,
m. eerbied, vereering; welvoegelijkheid; zedigheid; aehting; •—oso, a.
fatsoenlijk; eerlbiedig.
decre/cimiento, m. atneming, zakken"(water), kortein (dagen); —demte, a. afnemend, slinkend; —mento, m. vermindering; —pitacion, f. knettering; —
pitante, a. knetterend; —pitar, v. intr.
fenétteren..
decr/épito, a. vervallen; afgeleefd.
decrepitud, f. afgeleefdheid, vervallenheid.

dedo

decret/al, f. brief v. d. Paus, als richt "noer; a. van de „dekretalen" (zie
ror.); —ar, v. tr. verordenen; —ero,
n. naam-staat der beschuldigden door
echt-bank te berechten; verzameling
i e k r e t e n ; —o, m. verordening, bevelsehrift; besluit; —orio, a. beslissend,
kritisen (in 't verioop v. e. ziekte);
ook: in dekreet-vorm.
decubito, m. liggende houdimg; rauwe
plekken van 't „door-liggen".
decu/plar, = —plicar, v. tr. vertienvoudigen; -'-pl©,-a. tien-voudig; m. tiienvoud; —ria, f. vergadering van scholieren of studenten om een kamieraad, die als repetitor optreedt; —
riatOj m. student als bedoeld (zie
decuria); —rion, m. student die als
repetitor optreedt (zie boven); —
rsas, i. på. achterstand van cijns
of hu ur; —rso, m. verloop (v. tijd);
gel. afnemång (v. d. m a a n ) ; —sacion,
f. snij-punt v. lijinen, strålen; brand-^punt.
dechado, m. model, patroon v. tapis serie, voorbeeld; toon-beeld.
ded ada, f. v. e.. vinger-hoogte (in glas);
versiering Dorische fries; lik (m. d.
vinger); fig. dedada de miel, doekje
voor 't bloeden; —al, m. vinger-hoed;
—alera, f. vinger -hoed -kruid; —ållco,
verward, ingewikkeld; '—alo, m. doolhof."
didic acion, f. toewijding; opdracht; wijding; jaar-dag der wijding v. e. kerk;
toepassing, bestemming; —ador, -a,
m. f. maker van opdrachten; (in)wijder; ook spottend; —ar, v. tr. opdragen, toewijden; (in)wijden; toepaksen, bestemmen; r. zich wijden, zich
over-geven aan iets; —atoria, f. opdracht in ;boek, op foto enz.
dedil, m. vinger-doekje, enkele vinger
v. e. hand-schoen (om zieke vinger).
ded/o, m. vinger; teen; ving er dikte (maat
v. 18 m.M.); dedo anular, of dedo
médico, ring-vinger; dedo auricular of
dedo meiiique, pink; dedo cordial, of
dedo de en medio, of dedo del corazon, middel-vinger; dedo gordo, of
dedo pulgar of alleen pulgar, dufm;
dedo indice of indice of dedo saludador of -mostrador, wija-vinger; seiialar con el dedo, met de vinger aanwijzen; fam. el dedo malo, wee de
wolf ... . , ook: zwakke zijde; hablar
con dedo, op 'n toon van g e z a g s p r e ken; no idescrepar un dedo, nauw-keurig zijn; poner el dedo en la boca,
stilte gebieden; poner el dedo en la
f ren te, dreigen; chuparse los de dos,
zich de vingers aflikken; estar a dos
dedos de, in de verleiding zijn om, te;

«deduccion
ganar a dedos, met groote moeite
vooirait-komen; irse entre los dedos,
tusschen de vingers weg-vloeiem; f am.
Ilenar la cara de dedos, een oorvijg geven; medtr a djedos, (nauw -gez/et
meten, n a g a a n ; meter los dedos por
los ojos, ver blinden; morderse los
dedos, erge spijt over iets hebben;
tener sus cinco dedos en la mano,
evenveel waaird zijn als een ander;
tener malos dedos para organista, nergens voor deugen.
dedu ccion, f. aftrekking; aftirek; ge*
velg -trekking; afleliding; deduktie; loopje v. tonen (muz.); —cible, a. herleidbaar, af te leiden; —eir, v. tr. aftrekken, afileiden; deducir por articulos,
rechtst. artikels-gewijze opnoemen;—
ctivo, a. deduktief, doo,r gevolg-trekking.
deduje, dedujiste, dedu]o, dedujimos, dedu]isteis, dedujeron, pir. pf. van deducir.
defacto, adv. inderdaad, metterdaad, =
de hecho.
[som).
defalcar, v. ir. inhoudem, af .rekken (v. e.
defec acion, f. zuiverimg; afgang; —ar,
v. tr. zuiveren door neer-slag weg te
nemen; —cion, f. verzaking (eener
partij), ('t) veriaten v. e. vaandel (generaal); opstand tegen soeverein; —
tible, a. wat ontbreken of wegblijven
kan; —tivo, a. gebrekkig; —to, m. gebrek; defekt; en defecto de, bij gebrek
aam; verstek; —tuoso, a. gebrekkig,
omvolkomen.
delen dedero, a. verdedigtoaar; —dedor,
m. verdediger; —der, v. tr. (ie)verdedigein; verbiedein; —sa, f. verdediging;
verbod; detensas, verdedigings-werken;
ook: stukken hout of touw tegen het
stooten van sehepen; —sible, a. verdedigbaar'; —sidn, f. bezwaar, en
=
deiensa; —siva, f. verdedigiende houding; —sivo, a. verdedigend; m. waarborg, voorbéhoedmiddel;
defensivos
,,omslagen" (gemeesk.), —sor, -a, rn.
f. verdediger; —soria, f. verdedigerschap; —sorio, m. verdediging, rechtvaairdiging. '
defer/encia, f. meegaandheid; onderscheiding; —'ente, a. meegaand; neerbuigend; canal of conducto deferente,
z a a d l e i d e r ; — i r , v. tr. (i, ie) toe-kennen, mede-deelien; v. intr. toe-treden,
in-stemmen.
defic/iente, a. gebrekkig, onvolkomen;
—iente, a. ontbrekeind; *—it, m. te
kort.
defin/ible, a. bapaalibaar; —icion, f. bepaling; definiciones, statuten eener mil. orde; —idor, -a, m. f. bepaler, vaststeller; klooster-titel; assistent v. d.
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gemeraal of v. d. pro vineiaal; —ir, v.
tr. ibepailen, onherroepelijk beslissen;
voltooien (schilderij); —itivo, a. beslissend; rechtst. en definitlva, bij eindbeslissing.
defla/gracion, f. gel. ontvlamming.
deflegmar, v. tr. gel. v. de water -achtige
bestanddeelen ontdoen (geestr. vloeistof).
deform acién, f. vervorming; misvormdheid; —ar, v.tr. vervormen ; bederv en;
mis-vormen; —e, ia>. mis-vormd, mismaakt; monsterachtig; foei-leelijk; —
idad, f.
mis -vormheid,
leelijkheid;
grove dwaling.
defraud/acién, f. iberiooviing door geweld
of bedrog; bedrog; —ador, -a, m. f.
beroover door bedrog of geweld; bedrieger; —ar, v.tr. beorooven ; verijdelen; intr. misbruik maken van vertrouwen, bedrog plegen; benåd eelen.
defuera, adv. van buiten; f am. caer por
defuera, niet veel kwaad doen.
defunci6n, f. cverlijden, dood; sterf-gevai.
degeiner/aci6n, f. ont-aarding; —ador, a.
verbasterend; —ar, v. tr. verbasteren.
deglu/cion, f. gel. dn-slikking; —tir, v . t r .
gel. in-slikken; zie tragar.
degoll acion, f. onthoofding; —adero, m.
deel v. d. nek waar de val-bijl doorheen gaat; schavoL der edel-lieden;
slacht-huis; loge bij de parterre; fig.
Hevar al degolladero, aan groot gevaar
bloot-steilen; —ado, m. = degolladura;
—ador, m. Ibeul; —adura,, f. wond aan
de hals; hails-afsnijding; uksnijding v. e.
kleed; dunste deel v. e. ballustradezuiltje; snede in een zeil (bij noodweer); holte tussenen de bouw-steenen;
—ante, a. en m. f. 'aarts-dom en vervelend (menseh); —ar, (tie), v. ir. onthoofden; uitsnijden in de vorm v. e.
halve-maan; vernielen, omver-werpen;
'n snede in een zeil geven ('bij noodweer); afbreken (verhaal); esta persona
me deguella, die persoon verveelt me
gruwelijk; f. fam. — ina, f. doodmakerij.
- •
degrad acion, f. degradatie; ver val v.
r a n g (en aanzien); verbleeking v. licht
en kle uren in schilderij; achteruitgang, verval; —ado, a. vervallen verklaard v. d. priesterlijke waardigheid;
—ar, v. tr. vervallen verklaren van rang
of titel, degradeeren; ont-eeren; besehadigen.
degiiell/o, m. onthoofding; smalste deel
v. wapens a. a.; pasar a degiiello,
over de kling gaan (halen); Hevar
al degiiello = Hevar al degolladero;
tirar
al
degiiello of a degiiello,
iemands val beramen.

degustacion
degustacién, f. ('t) proeven (wijn enz.).
dehes a, f. afgesloten weide; —ar, v. tr.
tot weiland maken; —ero, m. wachter
over weiland.
deicid/a, m. gods-moordenaar; a. godrniooirdend; —io, m. gods-moord.
deidad, f. godheid; goddelijkheid.
deific aci6n, f. vergoding; verandering
door genade, die d e ziel tot God
verheft; —ar, v. tr. vergoden; de ziel
tot God br engen (genade).
deifico, a. goddelijk.
de/iforme, a,, 'goddelijk, boven-menschelijk
—ismo, m. deisme, uitsluitend geloof
in God, met verwerping van openbaring en eere-dienst; —ista, m. deist
(zie vor.).
*
dej/a, f. uit-springand deel tusschen insnijdingen; —acion, f. afstand (het afstand doen); ontslagname; verlating;
dejacion de bienes, afstand van goederen; —adez, f. afgematheid; slordigheid, nalatigheid; —ado, a. lui,
vadsig; nalatig; meerslachtig, ter-neergeslagen; —amiento, m. — deiacion;
ook: nalatigheid; matheid; afstand v a n
eigendom.
de j/ar, v. tr. laten; verlaten, achter- laten; nalaten ( = niet doen); los-laten;
afstand doen van; intr. dejar de, ophouen, uitblijven, uitscheiden; déjame
de teorias, kom me nu niet met
teorieén aan; dejar a buenas noches,
't licht mee-nemen en 't gezelschap
in 't donker laten; fig. in een verwachting bedriegen (dit ook: dejar en
blanco); dejar dicho, bevel of boodschap achterlaten; jdeja, deja! laat
rriaar; dejar aparte, ter zijde leggen,
ter zijde laten; dejar mal a uno, iem.
liogenstraffen; dejar por lo que es,
laten voor wat het is; dejar con la
boca abierta, stom verbaasd doen
staan; ook; heen-gaan zonder af te
wachten; dejar con un palmo de narices, op zijn neus laten kijken; dejar
el sigla, 't wereldsche verlaten, d. i. in
een klooster gaan; dejar en cueros,
naakt achter 4aten; idejar fresco, teleurstellen; dejar hecho una mona, de
mond snoeren; dejar el pabellon bien
puesto, zich eervol van iets kwijten;
dejar plantado of en el sitio, in de
steek laten; dejar feo, heeten Hegen;
dejar en la calle, op straat laten staan
of brengen; estar dejado de la mano
de Di os, een god-veirgeten mens ch zijn;
no dejar ni a sol ni a sombra, altijid
naloopen; no dejar clavo en la pared,
geen spijkeir in de muur laten; no dejarlo de la mano, geen oogenblik loslaten; no dejar roso ni velloso, hemel
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en aarde bewegen; tomax y dejar, niet
alles nemen; dejar sin pellejo, tot op
•t hemd ukkleeden; dejar seguro, g e rust achterlaten; r. ophouden, afzien
van; dejarse de cuentos, recht op M:
doel afgaan; —o, m. einde; tong-val;
luiheid, nalatighedd; nasmaak; tåkje,
b. v. con un dejo de ironia, met een
tikje ironie; tiene mal dejo,ziegt men
van iets aangenaams dat te spoedig
g e d a a n is.
deiacion, f. aan-klacht; aan-birenging.
delant/al, m. schoort; —e, adv. voor, van
voren; Dios delante, met Gods hulp;
ir delante, 't op iem. winnen; ir por
delante, vooruit gaan, eerst g a a n ; —e
de, prep. voor; —era, f. voor-kant;
voorste plaatsen (stiere-cirkus, schouwburg a. a.); voor-sprong; coger of
tomar la delantera, de voor-hand krijg e n ; —ero, a. voor zijnde of g å a n d e ;
m. postiljon v. e. rijtuig met vier
muil -ezels; voor -looper.
delat/able, a. wat voor de recht er gebracht moet wordem; —ar, v. tr. a a n klagen; —or, m. aanklager.
delcrédere, m. I tal. delerédere, (loon v.
d. kommissionnaiir, als hij borg staat
voor koop of verkoop).
dele, m. verkorting van deleatur, Låt.:
te schrappen (op drukproel); —ble, a.
uitwischbaar.
delectacion, f. genot.
deleg/acién, f. delegatie, machtiging; politie-buro (bur. v. d. gedelegeerde); —
ado, m. gedelegeeorde, gemachtigde; —
ante, m. die machtigt of delegeeirt; —
ar, v. tr. delegeeren, machtigen; —atario, m. gemachtigde; a. gemachtigd;
—atorio, a. delegeerend, maehtigend.
deleit/able, a. genot-vol, heerlijk;—acion,
f. = delectacion; = —amiento, m.
—ar, v. tr. genot geven; r. zich vermeien, veel genoegen scheppen in;
—e, m. genot; —oso, a. (oud) ge not-vol, heerlijk.
deletéreo, a. doodelijk (plant, sap enz.).
deletr/eado, a. decirselo a alguno deletreado, het iem. nauwkeurig en nadrukkelijk uitleggen; —-ear, v. tr. spellen; ontcijferen; voor-spellen; raden.
delezn/able, a. ontglippend; breekbaar.
delf/in, m. dolfijn; dauphin van Frankrijk.
delga/dez, f. dunheid; tengerheid; fijnheid; .—do, a. dun; mager; tenger;
vernuftig; schraai (land); zacht (water); quebrar por Io mås delgado, 't
af leggen omdat men veel zwakker is;
m,. 't nauwe gebogene omdeir in een
schip; pl. zaehte deelén (onderbuik).
delib/eracion, f. beiraåd; besluit n a rijpe
over-weging; —eradamente, adv. be-
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slist, na rijp beraad; —erante, a.
raadgevend(e stem hebbend); besluiteloos; —erar, v. tr. beraden, na rijp
beraad besluiten; intr. beraadslagen,
met zichzelf of ånderen in overleg
treden; —erativo, a. van overleg ot
beraad; raad-gevend(e stem bebbend);
die over aldes ongevraagd raad geeft;
—eratorio, a. beraad of overleg hevattend.
delicad/amente, adv. kiesch; genotvol; —
—ez, f. fijn -gevoeligheid, vatbaarheid;
kiesch -heid; ge we tens -bezwaar; week heid, vadsigheid; f. fijnheid, verfijndheid, fijn-gevoeigheid; kiesch-heid; teederheid; broosheid;
verweekelijking;
slimheid; —o, a. heerlijk, smakelijk;
f ijn; moeilijk, veeå-eisohend; broes; hachelijk; kiesch; lichtgeraakt; kies-keurig; zacht, week; f ijn van leest, van
gelaat; gewetens-vol; fam, ser muy
delicado para el infierno, al te fijngevoelig zijn.
deliria, f. genot, (wel-)lust.
deli/cioso, a. heerlijk, genot-vol; wellustig; — cuescencia, f. water-aantrekkend, makkelijk smeltend; —cuescente,
a, water-aantrekkend, makkelijk vervloeiend; —gacién, f. verband-leer.
delin/cuente, m. f. misdadiger; —eacion,
f. omlijning, afteekeraing; = —ieamien^
to, m.; —ear, v. tr. omlijnen, de omtrek
teekenen van; omschrijven; r. zich
afteekenen; —quir, v. intr. een misdaad
plegen, wet of gebod over-treden.
deliquio, m. bezwijming.
delir/ante, a. ijlend, malend; dol; —ar,
v. intr. ijlen, malen; als een dolle
a a n g a a n ; — io, m. ijlende toestand;
dolzinnigheid.
delito, m. misdaad.
delu sorio, a. bedriegelijk.
dell/a, f. (poet. of oud) ' = de ella van
h a a r ; —o, (poet. of oud) = de ello,
ervan; dello con dello, men moet
niet al te streng zijn; ook: mengsel
van ongelijk-soortige zaken.
dema cracion, f. vermagerimg; uitmergeh n g ; —crarse, v / r . uitmergelen; —gogia, f. v voiiks-mennerij; volks-regeering;
—gogico, a. demagogisch (zie vor.); —
gogo, m. volks-meoner.
demand/a, f. t verzoek; inzameldng; navraag, vraag (naar artikel); kollekte bus; eisch; nazoeking, navorsching;
twist; demandas y respuestas, debatten,
verhandelingen (in zaak); poner demanda, in 't hand-gemeen omkomen;
salir a la demanda, zijn verdediging
op z k h nemen,, voor zichzelf opkomen;
—adero, m. >-a, f. ibediende v. e. n o n ne -klooster; —ado, a. gedaagde; —

)

denario

ador, -a, m. f. eischer in rechtien; veelvrager; kollektant in de kerken; —
—ante, m. f. eischer in rechten; —ar,
v. tr. verzoeken, smeken; eischen (in
rechten).
demarc/acién, f. begrenzing, afperking,
grens-regeling; afbakening; —ar, v. tr.
(plaats op zee op de kaart) aanduiden;
begrenzen, afbakenen.
demås, adv. over, te veel; demås de, behalve; f am. estar demås, te veel zijn,
overbodig zijn.
demås, a. overig; ander; por lo demås,
overigens, voor 't overige; los demås,
de ånderen, de overigen; por demås^
tevergeefs; overbodig; lo demås, het
overige; m. pl. overbodige dingen; —
(damas)ia, f. over-maat; buitensporigheid; vermetelheid; —iado, adv. te
zeer, te veel; a, te erg, te veel, overmatig; te groot.
demediar, v. tr. in tweeén deelen; de helft
v. d. waarde ontnemen.
demen/cia, f. (gen.) krankzinnigheid; —
tar, v. intr. gek worden; v. tr. gek
maken; —te, a. krankzinnig.
dem/érito, m. verdiensteloosheid; onschoone d a a d ; —eritorio, a. onwaardig,
onverdienstelijk; —ision, f. neerslachtigheid, moed-verlies.
demo/cracia, f. democratie; —'crata, m. f.
demokraat; a. demokratisch; —cråtico,
a. democratisch; —ledor, a. afbrekend,
sloopemd; rn. f. (-a) sleper, afbreker,
sloopster, afbreekster; —ler, v. tr. (ue)
afbreken; —licion, f. afbraak; pl. afbraak, puin; — niaco, a. door de duivel bezeten; duiveisch, woedend; —nio,
m. duivel, demon; —ra, f. uitstel; onkosten door bévrachters vergoed aan
scheepseigenaars wegiens oponthoud in
haven; —orar, v. intr. dralen, laat
aankomen; naar 't kompas gelegen
zijn; v. tr. uitsteillen.
[uitstellen.
naar 't koimpas gelegen zijn; v. tr.
demostr/able, a. bewijsbaar,
aan
te
toonen; —acion, f. bewijs; aantooning;
betooging; demons t r a d e ; —ar, v. tr.
(ue) bewijzen; te kennen geven; onderwijzen; —ativo, a. bewijzend, aantoonend; aanwijzend; fam. zi<?h . sterk
uitend (vooral vriendschajppelijk).
demud acion, f. veranderirig; gelaats-verandering; zichtbare ontroering; —^^ar,
v. tr. veranderen, vervormen; misvorm e n ; v. r. van gelaats-uitdrukking veranderen; zichtbaar ontroerd worden.
demul/cente, a. (gel.) verzachtend,
=
emoliente.
den/ario, a. van tien; —drita, f. natuur^jke teekening op verschill. delfstoffen; dendritas, tirolieten.

denegacion

137

deportar

(bouwk.); —ista, m. f. t and -arts, dentist;
deneg/acion, f. ontkenning voor d e r e c h —ivano, a. met lange breede heldere
ter; weigering; intrekking van woortanden (paard); —on, a. voorzien v.
den; con denegacion, met weigering
groote tanden; —ro, adv. binnen, binvan eenig uitstel; —ar, v. tr. (ie) ontkennenin; de dentro, id. en van binnen:
n e n ; weigeren; —ator'o, a. ontkennend,
por dentro, van binnen; binnen-in;
weigerend.
adentro, naar binnen; sus adentros
denegr/ecer, v. tr. zwart maken; ook,
zijn
binnenste; dentro de, prp. binbelaster en; v. intr. r. zwart worden. |
nen (in); —udo, a. onevenredig groote
deng/oso,
a.
p-reutsch;
mooi-doene tanden hebbend.
rig; —ue, m. preutsch-heid; mooi-doedenud acion, f. ontblooiing; naaktheid;
nerij; soort hads-doek; griep; dengues
—ar, v. tr. gel. ontblooten, ontdoen.
y pelendengues, kleine sieraden; —
uear, v. intr. preutsch doen; —uero,
denuedo, m. dapperheid.
a. mood -doend, preutsch.
denuesto, m. hoon, smaad.
denigr/acion, f. zwart-making, bekladdenunc/ia, f. aanklacht, aanbrenging;
dkig fig.; —ar, v. tr. zwart-maken,
—iable, a. waar-over een aanklacht
bekladden fig.; —ativo, a. bekladdend,
moet gedaan, wat aangebracht moet;
ilasterlijk.
—iacion, f. == denuncia; (rechtst.)
deno/dado, a. dapper, onversaagd; —
beschuldjgimg;
aanzegging, verwitta.minacion, f. opnoeming, naamgeving;
ging; —iador, -a, m. f. aanklager,
—minadamente, adv. bij n a m e ; —miaanbrenger; a. verradend; —iar, v.
nador, rekenk. noemer; —minar, v. tr.
tr. aanklagen; bekend maken, open(op)noemen, bij name noemen; naam
baren; aankondigen; —iator*o, a. aangeven; —minativo, a. noemend; fnaamklacht of bekendmaking behelzend;
woordelijk.
—io, m. (oud) = denuncia.
denost/adamente, adv. smadeiijk; —ar,
deparar, v. tr. op onverwacfote wijze
v. tr. (oud) (ue) smaden, honen.
aanbieden of zenden, toedienen, levedeiiot acion, f. (oud) aanduiding; —ar,
ren; fig. aandoen (leed, 't lot).
v. tr. aanduiden, te kennen geven; verdepart/amemtal, a. van 't departement;
toonen, doen blijken; —ativo, a. aan—amento, m. departement; afdeeling;
duidend, blijken gevend.
—ir, v. tr. praten; miente mås que
dens/idad, f. dichtheid, diikheid, fig. duis departe, hij (zij) liegt meer dan hij
ter-nis, verwarring; —o, a. dicht in
(zij) p r a a t ; r. vaneen-, unteen-gaan.
elkaar, dik; in-elkaar-gedrukt.
depauperar, v. tr. r. (oud) verarmen, arm
dent/ado, a. getand; uitgetand; m. tanmaken, = empobrecer(se); verzwakding v. e. trad of traadje.
ken.
dent/adura, f. gebit; stel tanden; tandepend/encia, f. afhankelijkheid; onder ding v. e. rad of wieltje; —al, a.
hoorigheid; zaak, opdracht;
agenttand-; m. ('t) houit waarin de ploegschap; verwantschap; pl. bijkomstige
schaar vast-zit; —ar, v. tr.(ie) getand
zaken, deel uitmakende v. eigendom
maken; v. intr. tanden kdjgen; —
of erfenis; —er, v. intr. aihangen; —
ejon, m. osse-juk (aan k a r ) ; —elado,
icnte, m. onderhoorige; kantoor-bea. getand, tandvormig; —eie te, m.
diende, winkel-bediende; a. af hankegetande versiering.
lijk.
dentell ada, f. beet; greep of stoot met
depila cion, f. uitval der haren; —torio,
de tanden; tande-geklapper; f am.; dar
a. wat de haren doet uitvallen.
dentelladas, onzinnige dingen beweren;
deple/cién, f. gel. lediging (der aderen
a dentelladas, afsnauwend; —ado, a.
door lating); —tivo, a. de aderen
getand, tandvormig; voor-zien v. tanled-igend.
den; gewond door bijten; —ar, v. intr.
deplor/able, a. betreurens-waardig, beklapper-tanden; —ear, v, tr. knabbelen,
klagens-waardig; —acion, f. betreutelkens bijten; met de tanden vastr i n g ; ' — a r , v. tr. betreuren, beklagen.
grijpen; —6n, m. uittanding, tandsdepon/ente, m. getuige, die verklaring
gewijze uitgehouwen stuk; groote pen
atlegt; deponens (Lat. werkw. als
v. e. dubbel slot.
loqui).
deponer, v. tr. (als poner) in bewaring
dent/era, f. slee- of sleeuwheid der
geven, deponeeren; afzetten; ontnemen
tanden; nijd; da dentera, 't rnaakt m'n
(waardi gheid);
af zettein
(b ezinksel);
tanden sleeuw; —icillo, m. tandje (zie
staven, verzekeren; verminderen; ontdiente); —icién, f. tanden-krijgen (v.
lasten, on/t-ruimen ('t ldchaam); v. intr.
kinderen); —icular, a. uitgetand, tandget uige -verklarin g do en.
vormig uitgehouwen of uitgesneden;
deport/ar, v. tr. verbannen, deportperen;
—iculo, m. tand-vormige versiering
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—e, m. vermaak, tijd-verdrijf; „sport".
depos/icion, f. afætting (uit amt), ontheffing; getuoge-verklarimg; ont-lasting
(lichaarai), = deprension; —itador, -a,
in. f. die depomeert, in bewaring
geeft; —itar, v. tr. meder -leggen; neder-zetten; in bewaring geven; be vatten; toevertrouwen; r. neerslaan (stof
in vocht), = posarse; —itaria, f. d e pot, bewaarplaats; —itario, m. bewaarder; depot-ho uder; i em and aan
wie iets of iem. toevertrouwd is; a.
tot eem depot behoorend enz.; iets
bevattemd; -'-ito, m. deposito; depot;
entre-pot; abces; neer-slag; (depot-)bataljon; depésito de aguas, water bewaarplaats; en deposito, in deposito.
deprav/acion, f. verdorvenheid; zedenbederf; bederf; —ado, a. verdorven;
—ador, -a, m. f. en a. verdervend,
zeden -bederver; —ar, v. rt. ver der ven,
slecht maken.
depre/cacién, f. gebed om vergiffenis;
afsmeking over iem. of iets; —car,
v. tr. met aandrang afsmeken; —cativo, a. in de vorm v. e. gebed; —
catorio, a. = deprecativo.
depreda/cién, f. plundering; roof, door
bewaarders a. a.; —r, v. tr. rooven
pl(iinderein> malverseeren.
depre/nsién, f. neerrdrukking; depreesie;
algemeene verzwakking; onder-drukking; kim-duiking; verneidening; —
sivo, a. neer-drukkend.
deprimir, v. tr. neer-drukken, ineen-persen; vernederen, verlagen.
de profundis, m. deprofundis, n a a m v.
e. psalrni.
depuesto, p. p. van deponer.
depur acion, f. zudvéring; —ar, v. tr.
zuivenen; r. zuiver, helder worden; —
ativo, a. zuiverend, bloed-zuiverend.
depuse, depusis.e, depuso, depuslmos,
depusisteis, depusieron, pr. pf. van
deponer.
derech/a, f. recht er-bamtd, rechtsche kant;
troep jachthonden; het spoor datt ze
volgen; a la derecha, rechts; obrar
of andar aj las derechas, recht-sehapen
handelen; a tuertas o a derechas,
terecht of te onrecht; no hacer nåda
a derechas, niets goed doen; —lap
mente, adv, rechtoiit,
onmiddellijk;
voorzichtig, verstandig; zonder omwegsn; —era, f. recht-loopende weg;
—ero, m. ont vanger, inner van rechten; —o, a. recht (niet krom); rechtvaardig;
billdjk;
recht-op-staand;
rechtsch; zeker; wettig; fil derecho,
håasje -over (spel); hecho y derecho,
kant en klaar; viene derecho el parto,
de bevalling laat zich goed aanzien,
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derredor

ook v. e. zaak, die belooft te zullem
slagen; m. recht; belasting (recht);
salaris; civil, burgeridjk;
mercantil,
handels-; de
guerra, o o d o g s of
krijgs-;
consuetudinario,
gewoonte-;
politico, staats-; administrativo, admdndstra'ief; de derecho, recht ens; adv.
rechtstreeks, langs de kortste weg;
—uelo of derechuelos, m. pl. eerste
naai-werk dat meis jes leeren; —ura,
rechte weg; en dereehura, regel-recht;
nauw-gezet, wettig.
deriv/a, f. afdrijving, afwijking v. e.
schdp; —able, a. af te leiden; —aciérj,
f. afleiding (ook v. water); oorsprong;
—ar, v.'tr. afleiden; intr. afdrijven,
van de koers afwijken; af korns tdg zijn],
afgeleid worden; —ativo, a. afleidend,
afdrijverip.
dermato/Iogia, f. leer v. d. budd; —
légico, a. v. d. leer der huid; -'-logo,
m.. huid-kuindige; -^sis, f. huiid-ziekte.
dermis, m.* gel. (mensehelijke^ huid; zie
piel.
deroga/ctøn, f. inbreuk, afwijking;
=
—miento, m.; —r, v. itr. (ue) iets bepalen strijdig met wait reeds vastgesteld is, strijdig met een akte of
verpldchting handelen; hervormen, beperken; intr. door zijn optreden in
strijd zijn met karakter of waarddgheid; —torio, a. derogatoir, d. w. z.
ee)n bepaldng of akte beperkend of
wijzigend.
derraba/dura, f. wond of liitteeken v.
e. verloren staart; —-r, v. tr. de staarit
afsnijden of verwijderen van.
derraiga/mieinto, m. ontworteling; —r,
v. tr. ontwortelein.
derram/a, f. belasting, schatting, o m slag; —adamente, adv. over-vloeddg;
in 't wilde weg; —amiento, m. uitstorting, uitvloeiing, verstroioiing (volk,
familie); oversitrooming; verkwist/mg;
—ar, v. tr. (uiit)s!torteni vergieten; (ver)strooien, uiteen-jagen; bekend-maken;
%'ierbreiden, verspreiden; doctrina, verbreidein; el pensamiento, verzetten; la
gente de guerra of de armas, afdanken; lågrimas, stprten; la hacienda,
verkwisten; la vista, op zij kijken
(paard); moneda, strooien;
sangre,
stort en; r. zich verbreiden, zich vejrispreiden; zich uitstorten (riv-iier); overstroomen; —e, m. wat over4oopit;
muuirdikte in venster-opening; helling
v. e. terrein, zoodat het water afvloeit; weg-vloeiiing, verminderiing; lekkage; storting.
derraspado, a. met åren zonder baard
(soort graain),
derredor, m. omtrek; al derredor, en
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derredor, .rondprn, in de omtrek, meer: ,
al rededor.
'
[ischuwen. |
#
derrenegar, v. tr. (ie) hatein,
ver-af- i
derreng/ada, f. zekere dans-pas; —ado,
a. afgejakkerd, dood-af; —adura, f. *t
breken v. d: Iendenen, de ruggegraat; —ar, v. tr. de Iendenen breken;
volkst. intr. veraischuwen; —o, m.
prov. stok waarmee men smijt ora
vruehten af te slaan.;
derreniego, m. f am. godslas tering, ver- i
wensching, = reniego.
derretido, a. fig. smachtend; gesmotliten;
—imiento, m. smelting- smachtende
liefde; —ir, v. tr. (d) smelten; fam,
wisselen (geld); verkwisten; r. smielten; van liefde versmachten; v. ongeduld of ongerustheid verteerd worden-;
fam. erg verliefd v. aard zijn.
derrib/ado, a. met hoekig of niet g e welfd achter-lijf (paard); —ar, v. to*,
af breken, omver-halen; ter aarde werpen; uk het zadel Hchten; omver werpen; fig. de achting, de steun v.
e. besehermer doen verliezen; fig.
(hartstocht) onder-drukken;
derribar
la capa, de mantel afwerpen orn
zich vrij te bewegen; —o, m. af- I
breking, sloping; pl. afbraak, puin.
I
derroc/amiento, m. verwoesting, vernieling; —ar, v. tr. v. e. rots afsmijten;
af breken, omver-halen; fig. ontzetten,
afzetten (uit a m t ) ; onitmoedigen; intr.
vaMen, instorten; r. zich los-maken,,
v. e. hoogte . af vallen.
deøroch/ador, -a, m. f. verkwister; a.
verkwistend; —ar, v. tr. verkwisten;
—e, m. verkwisting.
derrot/a, f, koers, roete v. e. schip;
weg, pad; neder-laag;
onder-gang;
prov. verguinning om te weiden; —
a dam en te, adv. sehunnig, on-net; —ai?,
v. tr. doen afdrijven, van de koers
doen afwijken; verwoesten; arm m a ken; verslaan; verkwisten, zie derrochar; intr. aan lager wal raken; in
slecbte toestand k o m e n ; —e, m. hoonnstoot naar boven (stier); —ero, m.
koers; zee-reis op de kaart aaftgewezein; scheeps-journaal; fig. weg, middel.
derrubi/ar, •. tr. de oevers afknagen,
los-werken (water); —o, m. afknaging,
los-wer king v. oevers, door 't water;
door 't water mee-gesleepie giromden^
derruir, v. tr. vernielen, neer-slaan omverhalen, af breken.
derrumb/adero, m. afgrond; fig. gevaar; —amiento, m. afsmijting; verzakking; ineen-storting (van a a r d e ) ; —ar,
v. tr. v. e. hoogte smijten, in 'n afgrond storten.
I

desacomodamente

desabarrancar, v. tr. uit de medder h a len; fig. uit moeilijkheid redden.
desabastecer, v. tr. van voorraad berooven^ geen voorraad geven.
desabejar, v. tr. de bijen eruit halen
(korf).
desabollar, v. tr. deukeii. weg-maken (in
metalen, voor-werpen).
desabon/o, m. ('t) doen ophouden v. e.
inteekening; aanranding van eer; —
arse, v. r. een abonnement opzeggendesaborido, a. smakeloos.
desabotonar, v. tr. d e knoopen los-maken van; intr. ontluiken, ontknoopen; r.
d e knoopen los doen; ronduit sprekein;
de lij-zeilen afnemen.
desabri/damente, adv. koelitjes^ gemielijk; —do, a. on-smakelijk;
flauw;
onvriendelijk, onwelwillend; sterk t e rug-stootend (vuur-wapen); gutur, onsituimig; —gada, f.
onbeschermide,
slecht gesloten reede; — gado, a. onbeschut; fig. verlaten; onhoudbaar (vestirug); —gar, v. tr. de beschutting wegnsmen van; ontblooten; r. zich v. kleeren ontdoen; uk besehuitte plaats komen; —go, m. gebrek aan voldoende
kleeren; onbeschutte plaaits; verlating,
verla ( tenheid; —miento, m. flauwheid,
smakeloosheid; fig. koelheid, gemelijkheid; nårigheid; ('t) lastig afgaan
v. e. vuur-wapen; —r, v. tr. smakeloos
of flauw maken; ergeren; r. uit zijn
humeur raken.
desabrochar, v. tr. r. de knoopen of
gespen los-doen (van); los-knoopen> de
knoop los-maken (van); r. farm. ronduit
spreken.
desaca/rificacioin, f. saocharose-onttrekking; —rificar, v. tr. van saccharose
ontdoen; —tado, a. oneerbiedig; —
tamiento, m. = desacato; —tar, v. tr.
oneer-biedig behandelen; —to, m. oneerbiedigheiid.
desaceit/ado, a. met te weinig olie;
—ar, v. tr. de olie nemen uit.
desacert/ado, a. takt-loos en doelloos,
onhandig g e d a a n ; —ar, v. intr. (ie)
iets misdoen, geen takt of vaardigheid bezitten.
desacidific/aci6n, f. ontzuring; —ar, v.
tr. ontzuren.
desacierto, m. dwaling; gebrek aan, takt.
desacobardar, v. tr. moed geven^ oprnonteren; r. moedig worden.
desacomod adamente, adv. ongeriefelijk
of oingemakkelijk; zonder voordeel of
nut; —ado, a. werkeloos; zonder middelein van bestaan; niet op zijn gemak; ongeriefelijk, ongemakkelijk; —
amiento, m. ongemakkelijl^heid; gebrek
a a n middelen van bestaan; —ar, v. tr.
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niet op zijn gemak maken; berooven
v. .•.(middelen v. bestaan; r. zijn bestrekkiing veriiezen.
desaconsei ado, a. ondoordacht; —ar,
v . t r . ontraden.
desacord/adamente,
adv. ondoordacht,
onberaden, zonder ingewonnen r a a d ;
—ado, a. niet harmonisch (deelen
v. e. schilderij); —ante, a.
zonder
cvereen s t e m m i n g ,
zonder
samenklank; —ar, v. tr. (ue) ontstemmen
(muziek-instr.); intr. ontstemd zijn; r.
vergeten, zich niet meer herinneren;
ook: valsch zijn (stem, niuziek), niet
o ver een-stemmen (in gevoelen enz.);
—e, a. valsch, van elkaar afwijkend;
m. ('t) valsch zijn (muziek).
desacorralar, v. itr. uit de stallen laten
gaan; uit zijn hok laten gaan (stier
voor gevecht).
desacostumbr/ado, a. ongebruikelijk; ontwend; —ar, v. tr. r. (zich) ontwennen.
desacot/ar, v. tr. (verbod) intrekken; omheinen, afsluiten (v. e. stuk grond),
wegnemen; (belasting) opheffen; (kontrakt of koop) verbreken; (voorwaarden v. e. spel) opheffen; —o, m.
wegnerning, opheffing, verbreking.
desacredit/ado, a. in diskrediet; —ar,
V. tri. r. in idiskredieit brengen (komen)^
vergudzen,; zijn klanten (doen) veriiezen.
desacuerdo, m. meenings-verschil, tweespalt; domme mis-slag, dwaling; 't verget en hebben of zijn; bewusteloosheid.
desacun/ar, v. tr. van wiggen of steunhoutjes ontdoen; —e, m. wegneming
der (zie vor.).
desaderezar, v. tr. uit elkaar doen, losmaken; in de war maken.
desadeudar, v. tr. iemands schulden betalen, of van schuld ontheffen.
desadorar, v. tr. weigeren te aanbidden,
niet meer aanbidden.
desadorfnecer, v. tr. wekken; wakkersehudden (fg.); r. ontwaken; uit den
dommel raken.
desadorn/ar, v. tr. ontsieren, versieringen
weg-nemen van; —o, in. wan-smaak
in kleeding a. a.; gebrek aan versiering of zwier.
desadveri/éncia, f. on-oplettendheid; —
ido, a. ondoordacht; —ir, v. tr. (i ie^
niet letten op, niet voorzien.
desaf ec/ cion, f. afkeer; ('0 ophouden
van genegenheid; —tar, v. tr. tegenmaken; r. de genegenheid veriiezen;
—to, m. = desafeccion; en a, afkeerig, vij åndig.
desaferrar, v. tr. ('t) anker hchten; ios maken, los-haken; iig. tr. en r. van

desahijar

meening doen veranderen, iem. o m raden; zijn prooi los-laten.
desafiadero, m. terrein voor duel; —
dor, m. udtdager; duellist; —r, v. tr.
uitdagen; troitseeren; tarten om te
d o e n or te zeggen; zich vij åndig toon e n jegens; r. met dem. brekein.
desaficitai, f. = desafecto; —ar, v. tr.
de vriendschap of de smaak doen
veriiezen voor.
desaf in ado, a. valsch, ontstemd; —ar,
v. tr. ontsitemmen; intr. valsch zijn
of kinken; r. f am. ongepast of ongelegen meepraten.
desario, m. udtdaging; tar ting; wedstrijd =
competencia.
desaf orado, a.
boven-matdg,
buitensporig; teugelloos; —ar, v. tr. (ue)
rechten of povildgién afnemen;
r.
zich te buiten gaan (in woede, hartstochten enz.); —rramiento, m.
=
desaforro; —rrar, v. tir. van de voerdng ontdoen; —rro, m. 't weg-nemen
der voering.
desafortunado, a. ongelukkig.
desafuero, m. onrecht.
desagarrar, v. tr. r. fam. los-maken, (elkaar) los -laten.
desagra/ciar, ontsieren; —dable, a. on*
aangenaam;
onsierlijk; —dar, v. tr.
mis-hagen, ndet be vallen; —dece.r» v.
tr. niet dankbaar
zijn voor; —
decido, a ondankbaar.; —decimiento,
m. ondankbaarheid; —do, m. onvriendelijkheid;
onaangenaamheid, ongenoegen.
desagrav/iar, v. tr. iem. onrecht herstellen, voldoendng geven voor beleediging; —io, m. herstel van onrecht, voldoendng voor beleediging.
desagreg/acion, f. ontbinding (vereeni ging a. a.); —ar, v. tr. omtbinden (wat
vereenigd is), uiteen-doen; r. zich
afscheiden, udteen -gaan.
desagriar, v. tr. ontzuren; iem. wrok
weg-nemen, droefenis verzachten; r.
zijn zuurheid veriiezen; wrok veriiezen, geen droefenis meer over iets
voelen.
desagu/adero, m. afvoer-buds; (fig.)gelegenheid tot verkwisting; spui-gat in
't rudm; —ador, m. bevloeiings-kanaal,
besproeiings-buis; —ar, v. tr. ledigen,
droog-maken; verkwisten; intr. uitwateren; r. over-loopen,
uitbraken;
(maag, buik enz.) ledigen; —azar,
v. tr. droog-maken.
d e s a g i e , m. droog-making; uitwatering;
fig. = desaguadero.
desaguisado, m. onrecht, beleediging;
a. onbillijk.
desahijar, v. tr. de jongen ontnemen
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desahitarse
aanj r. zich ontvolken (bije-korf ).
desahitarse, v. r. zich genezeh v. e. indigestic,

..

desahog/ado- a. brutaal ; VTlJ, onbelernmerdj -ar, v. tlf. (smart) verlichten;
onrspannen, lichten; op zijn gemak
'M'eHeln; (verdriet) uitstorten, luchten;
(schulden) betalen ; ontboezernen, (wat
drukt) mede-deelen; (wrok of woede)
koelen; - 0 , m. verlichting, uirstorting van 't gemoed: verzachting v.
leed; ruimheid v. e. woning ; ontboezeming, Iuchting ; vivir con desahago
ruim leven.
desahuci/ar v. tr. opgeven (zieke, hoop);
opzeggen (huurder enz.); - 0 , m. de
daad van desahuciar.
desahum/ado, a. verschaald] -ar, v.
tr. ontrooken.
desainar, v. tr, ontvetten ; vermageren ;
verkwistenj ~. weg-kwijnen, uit-teren.
desalt/ado, adv. linksch, onhandig, 0\11bevallig; fig. weg-gestuurd, geweigerdj jniet geslaagdj -ar, v. tr. heeten
liegen; (aanbiedingen of vriendelijk heden) versmaden; weg-sturen ; teleurstellen; -e, m. onbevalligheid; versrnading, beleediging, voor-'t-hoofdstooting; tragarse un desaire, 'n beIeediging slikken.
desajus/tar, v. tr. in de war maken,
vaneen-doen] r. uiceen-gaan ; (overeen-komst ) breken ; -te, m. b1'euk.'
desalabear, v.ur. (krom-getrokken hout)
weer rccht makem; effen maken (houtoppervlak ).
desal/ar, . v. !tlr. ontzouten; v. d. vleugels
o:nJtdoelfi; r. 'mindel" zout w01'den; zijln
zout(en) verliez·en; met geopenrle armen toe-~oiQI.tJen; zi.ch aHe moeite ge·
Yen; -a1az611, f. ontzouting.
desalbardar, v. ,tr. vau 't pClJk-zadel Oillitdoe.n.
desalentar, v. tr. (ie) o'llrtmoedigen) ui,t
de ClJdem brengen.
de~alfombar, v. Itr. van de·· taJPij'tenontdo,en (tegen de zQ!lue,r).
desalforjar, v. tr. v. e. vr~ht-zak (lastdier) orndoen of die openen; r. fam.
de knoopen los-doen; 't zich makkeJijk maken.
desalhaj/amiento, nl. 't weg -nremen der
meubdlS; --ar, v. tr. de meubels weg:I1Jemen, = desamueblar.
desaUento, m. moedeloosheid.
desalifijadamente, 'adv. slordig; -ar, v.
tr. in de waif maken) uiteen-doen; afzadeJren; -0, ,m. sJordigheid.
d,esalinear, v. tr. r. de geleder'en verbr,ek,en· van) de rechte llijlll (doen)
venEezen.
[Jen.
desalivar, v. intI. veel spuwen) veel kwij ..

desanidar

desalm/ado, a. verdorven, misdadigj - '
ar, v. tr. doen sterven ; r. vurig verlangen, hunkeren ; -enado, a. zonder
tinnen of kanteelen; -idonar, v. tr.
de stijfsel weg -nemen van.
desalol.amiento, m. uit -zetting, uit -drijV1Jlg; -ar, v.ointr.. van wonng of
logics veranderen; tr. uitzettent - 0 ,
m. =
desalojamiento,
desalquilar, v. tr. de hum," opzeggen .(v.
e. woning)enz.; r. leeg staan (huis).
desalterar, v. tr. doen bedaren.
desalumbra/do, a. in de war, verbhrid,
verbijsterd] -:miento, m. verwarring,
verbijscering ; verblindheid, ver'blinding ;
en dan = deslumbramie.nto.
desam.able, a. onbeminnelijk; -ar, v.
tr. met rneer lief -hebben ; haten ; .arrar, v.ltr. Ios-maken (schip ): losrnaken, verwijderen; -asado, a. uir
elkaar; -igado) a. lin onmin; -istarse,
v. r. in onrnin raken, onaamgenaamheden krijgen,
desamo/blar, v. tr. =, desamueblar;dorrar, v. tr. (iem.) slaperigheid wegriement r. ujt sufferigheid bij -komen,
wakker worden.
desamoldar, v. tr. de vorrn veranderen,
(iets ui t vorm ); vervorrnen; misvormen..
desamor, m. verkoeling; haat, vijandschapt -ado, a.die niet (meer ) l,iefheefr t -ar, v. tr. de Iiefde doen ve!l"liezen; ~030, a. koel, zonder liefde.
weing harrelijk] -rar, v. tr. fam. doen
ophouden met pruilen of humcurig
stil zijn ; -tizaci6n, f. opheffirig v.
overgang in de doode .hand ; -tizar,
v. 'tr. de overgang in. de doodehand
van iets opheffen.
desampar/ado, a. onoeschermd; vCirlatenJ velrzaakt;woeslt, onbehbuwd; -ar,
v. i:n~r. (p01St) verlaten; desamparar la
apellc' 6~1, Z)l g'Jeder:elll aan z ij:n schuJdei~cher3 laten; -0, m. verlatenheid;
verlatj1ng; ('t) vedwten v. e. pOlSt.
de:samueblar, v. tr. onuneubelen, de meubellS ,erui,t nemen.
desanc/lar, v. lill!~r. 't ankell" lichtel1; orar, v.,intT. = desanclar.
desandar, v. tr. op zijn. schireden terugkomerr; desandar 10 andado, opilueuw
doerr, zelfde weg te!l"ug aflegg,en.
desandrajado, a. in 1ompe!ll)
an;"

drajoso.
desangr/amiento, m. aderl.ating, bioedstorting; -ar, v. tr. van 't bloed ont ..
doen (huiden do:x ze in wa:er te
leggen); sterk aderlaten; droog-~eggen;
langzamerhand zijn gdd afhandig rnaken; r. veel .bloed verlilezen.
d:e,;apidar, v. iutY. het neslt veQ"latien (vo ..
gd); tr. (voKel). uit het nest haleru)

desanimadamente
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zijn nest afnemen; opsporen ; uit een
betrckking jagen.
desanim/adamente, adv. geheel zorider
moed of opgewektheidj -ar, v. tr.
ontzielen; ontmoedigen, alle hoop benemen.
desanudar, v.xr. 103 -knocpen; uitleggen ;
'n oatknooping bewerken; r. los -gaan
(knoop, Fr. noeud): zich ontkncopcn.
desafiudajdura, f. onrknoopang, los -kno.i(ping; -r, v. tr. = desanudar.
desaoja/dera, f. vrouw die de uitwerkiing van 't booze oog kon wegnemen; -r, v. tr. genezlen· van 't booze
oog, de .becoovering vernietigen.
desapacib/ilidad, f. onvri!endelijkhe,:d;Ie, a." naar.
desapadrinar, v. 1:['. niet meer steunen
of beschermen: niet instemmen melt.
desapar/ear, v.11". (dingen die een paar
vormen) vaneen-doeru -ecer, v. tr.
uit het gezi'cht verwijderen.; verbergen, doe n verdwijnenj intr. verdwij nen, niet mcer in 't gezicht zijn ;
-,eci:miertto, m. verdwijning; -,ejar,
v. tr. 't ,pak-zadel afnemen: (zeet.)
aftaikelen t -ejo, m. aftakeling;
iclon, f. verdwijning.
desaparroquiar, v. tr. van parcchie doen
verandereri,
uit de parochie wregjag-en; zijn klanten .doen verliezen ; L
van parochie veranderen: zijn klanten verliezen, niet meer veel> ergens
komen,
desapasiona.damente, adv, belangeloos ;
~r, v. tr. 'f. v . e. hartstocht g enezen.;
bedaren,
desapeg/ado, a. stuursch, ongenaakbaar,
=
despegado;. desapegado egoismo,
s<1uursche zelfzLlcht; -ar, v. r. z!,ch
10'S -makeill) .cen genegenhelid opgeven;
-o,m. belangeloosheid; verwijder1ing
(in de gevoe1.ens), "klove".
desapercibjido, a. OInvoorbereid; -:mlento, ,mi. o,nvoorber:eidheid.
de.sapestar, v. tf. desinfekrt:,eeren, ontsmetten.
desapiadado, a. onmeedoogend. .
desapiolar, v. <t'r. ('t wild) los-maken, om
'it op te hangen a. a.
'
desaplica/cion, f. gebrek aan ijver; do, a. niet ijver,ig, [ui; -r v. tr.
van de studie afhouden, de ijver antnemen; r. niet meer ijvlerig zijn of
worden.
desaplomarse, v. r. uit het lood schieten.
desapodera/do, a. woedend, zich niet
mleer kunnende behe.e:rschen; -miento,
m. blinde woede; -r. v. tr. eigendom of bezit afnemen.
desapolilIar, V.ltr. van mot'ten zuiveren;
r. ge~iUcht worden.

desarreglado

desapos/entar, v. tr. uit won~ng of ver trek zetten; jagenj -eslOnar, v. tr.
iemand 't bezit van. iets adnemen.
desapoyar, v. if. r. de steun ,oIll:nemen
(verliezen), de grond-slagen -vernielen (id.).
desapreciar, v. tr. onderschatten, gering -schat ten.
desapren.der, v. t1'. afleeren, vergeten
wat men geleerd heeftj ..,-sar, v. tr.
de glans on.nemen van iets dat glad
geperst was; r.. uit het gedrang komen) uit deklem raken.
desapr/etar, v. tr. (ie) van druk verminderen, ontspannen ; -isionar, v.
tr. vrij -laten,
desaproba/cien, f. afkeuring; -r, v. tr.
(ue) afkeuren, berispen.
desapropi/amiento, m. onteigening, ''1
afzien v.e. bezit of eigcn-domj -ar,
v. tr. r. v. e. bezit of .eigen-dom berooven, afzieru -o,m. onteigening,
't afzien van aanspr., bezit of eigendom.
desaprovech/ado, a. vruchteloos: fam.
niet opgeschoren (m studie.); -am:'en,:""
to, m. achterlijkheid ; -ar, v. tr. zijn
tijd rnis -brujkent intr. achterlijk zijn.
desapunt.alar, v. tr. van de schragen
of stutten ontdoenj -ar, v. tr,1015 ~
tornen, 't docl laten missen (vuur ~
wapen): onklaar maken (geweer enz.);
niet meer mikken.
desarbol/ado, a. zeet. m. neergelaten
of gekapte ma:st(en); -ar, v. tr. zeet.
neer-laten (vlag, mast); kappen (mastjenj); intr.m;;/rstfen] verliezen t -0,
m. =
desarbolamiento.
desaren/ar, v. tr. 't zand weg-nemen
van; -1O, m. weg-neming van 't ~Z;a~n\~.
desarmjador, . m. ontwapenaar; 0drukk.)
ball-houtj,e; instrumEnt om een g,eweer
in- en Uiit -eJkaar te doen; schroeven
draaier; a. o;n;twapenend; -adura, f.
ontwapening; = -amie:nto, m.; --art
'v. tf. ontwaprenen; (,een geweer) clllklaar
nlaken; (troepen) afdanken ;kalm,ee ~
[en, idotn bedariC!ll; on:1:spalnll1en (boog);
t n stoot .in de lucht latejIl geven (stier;)
r. dewapenen neer-Jegg.en, ook 'f.ig.;
-Ie, m. zeet. ontttake1.ing, aftakeling,
ook = -adura.
d'esarraig/ar, v. tr.
ontwofltelen;
nitcr.-oeien (fig.); -0, m. ontworteling;
uitroerii;ng.
desarrapado, a. in lompen gehuld.
desarre:hozar, V.tr. open-doen; alg. bekend maken.
d,esarr,ebujar, v. tr. ontroUen, los-maken,
algem,ee:n . bekend make'll, ruchtbaar
maken.
desarreg(/ado, a. Oingereg,eld, wan-ordee

desarrendar
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lijk, 'ri ; sleeht leven leidend; —ar,
v tr.. in die war maken, van zijn
plaats doen; r. niet meer geregeld oi
slecht gaan leven; —o, m. wan-orde;
wangedrag; geestes -storing.
desarrendar, v. r. (ie) onverpacht of onverhuurd blijven (land, huds); niet meer
het bit voelen, hard-bekkig worden
(paard).
desarrim/ar, v. tr. verwijderen; afbrengexi, ontraden; zeet. =
desarrumar;
—o, m. gebrek aan steun.
desarroll/ar, v. tr. ontwiikkelen; los-wikkelen, o-nit -rollen; toelichten, uitleggen; r. zich ont-wikkelen; zich ontplooien; —o, m. omt-wikkeling; los*vikkeldng;
omt-rolling;
uitleg(ging);
ontvouwing.
desarropar, v. tr. r. (zich) van kleed of
dek ontdoen; (zich) te dun kle eden of
dekken.
desarrugar, v. tr. van rimpels ontdoen;
r. de rimpels ol ploocen verliezen;
•uit de plood raken, weer opgeruimd
worden.
[gen.
desarrumar, v. tr. (lading) opndeuw berdesaracula/cién, f. ont-wriebting; —ar,
v. tr. ontwrdchten.
desartillar, v. tr. van heit gescbut ontdoen.
desarzonar, v. tr. uit het zadel lichten.
desas/ado, a. zonder hand-vat; —eado,
a. onzindelijk; onverzorgd; —ear, v.
tr. vuil-maken, niet goed verzorgen;
—entar, v. tr. (ie) mishagen; niet goed
„staan" of ^zititen"; r. van zijn zetel
opstaan; —eo, m. onzindelijkheid; „narigheid" (wat niet staat); —imiento,
m. af stand van goederen; belangeloosheid; (*t) afzien van
aardsche
goederen of genietingen; —ir, v. tr.
los-la^en; r. zich los -maken van, afstand doen van; —nar, v. tr. f am.
ont-groienen, ontnucbteren; —ociable,
a. = insociable, ongezellig.
desasos egado, a, oinrustig,. origérttst;
overijld; —egar, v. tr. (ie) verontrusten, verdrieten; —iego, m. onrusb
ongerustheid; overijldhedd.
desas'r/ado, a. ramp-spoedig; —e, m.
r a m p ; —oso, a. ramp-spoeddg.
desatacar, v. tr. los -maken, los -knoopen;
de prop weg-nemen van.
desatad/amente, adv. zonder verband;
—ura, f. los-making.
desatalentado, a. zonder overleg, beleidloois; slordig.
desatancar, v. tr. (kanaal, leiding) reinigen; verstopping weg-nemen va<n.
desata/r, v. tr. los-maken; oplossen, smel ten; vaneen-doen, scheiden; fig. een
oplossing geven; (twijfel) weg-nemen,

dcsavencia

(moeilijkheid) oplossen; r. los-gaan;
fig. ,,'uit zijn slof schieten"; los-bars ten, uit-barsten, opeens moeddg worden; —scar, v. tr. uit d e modder
halen; los-werken; (kanaal of leidang^
schoon-maken; —viar, v. tr. van de
versieringen ontdoen; in de war m a ken; —vio, m. onverzorgdhedd, tooiloosheid.
desate, m. los-making; los-bandigheid;
de vientre, buik-loop.
desaten/cién, f. onoplettemdheid; oinbeleefdheid; —der, v. tr. (ie) veronachtzamen; geen acht slaan op;—tado, a.
(de: (de geest) verbijsteren; —tar, v. tr.
(ie) (de geest) verbijsteiren; —to, a. onbeleefd, onattent; onoplettend, afgetrokken.
desates/tar, v. tr. 'n vorige verklaring
intrekkein, heeten liegen wat een getuige verklaard heeft; —tiguacion, f.
(rechtst.) intrekking;—tiguar, v. tr. =
desatestar.
desatiento, m.
(verstands)-verbijstering,
onthutstheid.
desatin ado, a. onbesuisd; omberaden;
buken-gewoon, ibovem-matig; m. gek;
—ar, v. tr. gek maken; van streek
br engen; ontroeren; intr. onzin praten; —o, m. buiten-sporigheid; dwaashedd; dolligheid.
desato/londrar, v. tr.
bij-bringen (uit
fiauwte); r. weer bij -komen (uit flauwte
enz.); —Har, v. tr. uit de modder trekken; f am. los-maken, uithalen; r. zijn
heenen los-maken uit modder a. a.3
zich ontdoen v. e. lastig iem. of jets;
•—ntarse, v. r. uit een verdooving bij komen.
desatracar, v. tr. (zeet.) afzetten; r. van
wal steken.
desatra/er, v. tr. (als tråer) vaneen-doen;
—hillar, v. tr. (de honden) 'uiteen doen
g a a n ; —mpar, v. tr. (buis, leiding).
scboonmaken; —ncar, v. tr. de dwarshoiuten wegnemen van, ointgrendelen,
openen.
desatufarse, v. r. bedaren; zich bevrijd e n van de naar 't hoofd gestegen
dampen (ook fig.).
desaturdir, v. tr. r. uit een verdooving
of bedwelming bij-brengen (bijkomen).
desautor/idad, f. gebirek a a n gezag;
izaci6n, f. herroeping v. gegeven machtiging; —izar, v. tr. r. gegeven machtiging afnemen; waardighed of gezag aantasten (verliezen), daaraan te
kort doen.
d£savecinda/do, a. verlaten (huis); —rse,
v. r. van domicilie veranderen.
desaven/encia, f. onmin, onedndghe^id;
—ido, a. in on-min, on-eenig; —ir,
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v. tr. (als venir) in onmin brengen, de
verstamdhoiuding stolen van; r. niet
meer leendirachtiig zijn.
desaventaiado, a. schadelijk, nadeelig.
desaviar, v. tr. van de rechte weg afbrengen, noodzakelijke hulip-bron weigeren.
desavio, m. afdwaling; ontbering v. e.
noodzakelijke huln-bron.
desavisa/do, a. onwetend, niet wetend
wat men doet of zegt; —r, v. tr. raad
geven strijdig met vorige; afzeggen.
desayun/arse, v. r. ontbijten; fam. voor
't eerst vernemen; —o, m. ontbijt.
desayuntsr, v. tr. ontbinden, afscheiden.
desazogar, v. tr. van 't vertinsel of
kwik oni doen (spiegel).
desazon, f. onwelheid; onaangenaamheid, teleur-stelling; ontijdig seizoen
voor 't zaaien; onsmakelijkheid; —ar,
v. tr. onsmakelijk maken; onwel m a ken; verdrieten; r. uit zijn humeur
raken; zich onwel voelen.
desazufrar, v. ir. ontzwavelen.
desbaba/r, v. intr. kwijlen; r. fam. dolverliefd zijn; tr. van de slijm ontdoen.
desbagar, v. itr. (lijn-zaad of hennep-zaad)
ontbolsteren.
desbalijar, v. tr. (uit koffer of valies)
stelen; bestelen (beter: desvalijar).
desbancar, v. tr. (bank) laten springen;
iem. van zijn plaats drangen; r. al
het geld van de bank verliezen.
desbanda da, f. verwarring, uiteen-stuiving; a la desbandada, in wam-orde;
—miento, m. >ui teen-stui ving, verwarring, verstrooiing; —rse, v. r. uiteenstuiven,. in verwarring raken (troepen
in d e n oorlog).
desbarajust ado, a. fam. in-de-war-schopperig, wan-ordelijk, veirloopen; m. verioopen kerel; -—ar, v. tr. in de war
brengen, ukeen-doen; —e, m. verwairring, w an-orde.
desbarat/adamente, adv. wanordelijk; —
ado, a. onbezonnen, verkwistend; in
slechte toesland; —amienlo, m. verwarring; verijdeling; —ar, v. tr. ternet-doen,
verijdelen; op dolle wijzie
ukgeven; over-hoop' werpen (vijand);
weg-smijten (geld enz.); intr. onzin
ukslaan; r. de klus kwijt-raken, verdwalen; —e, m. =
desbarato; de
vientre, buikloop; —o, rn. verwarnng;
verijdeling; neder-laag; ver-kwisting.
desbarb/ado, a. baardeloos; —ar, v.
tr. fam. scheren (baard), v. overtollige deelen ontdoen; uitrafeling (v. e.
stof) beletten door gesmolten was;
—illar, v. tr. = desbarbar.
desbardar, v. tr. van de bedekking(meest

desbroce

stroo) ontdoen; v. h. brandhout ontdoen (bosch).
desbarr/ar, v. tr. ,van deur- of vensterboom ontdoen; de stang in 't wdlde
weg-smijten (bif zeker spel); intr. u k glijden; fig. afdwalem, geen voet bij
stuk houden, „doorslaan"; —-etar, v.
tr. van de sluit-boomen ontdoen; —
igado, a. zonder of met kleine buik;
—igar, v. tr. fam. de buik open-snijden; —o, m. afdwaling van geest of
verbeelding; ukglijding; < misslag,
desbast/ador, m. boetseerstokje; —adura,
i. glad-making; —ar, v. tr. glad-maken; verzwakken, verminderen; fig.
fatsoeneeren; r. zich vormen, fatsoeneeren; —e, m. glad-making; —ecido,
a. verstoken van voor-raad of proviand.
desbautizarse, v. r. fig. fam. van n a a m
veranderen; fam. opvliegen.
desbazadero, m. vochtige,
glibberige
iplek.
desbeber, v. intr. fam. een kl. bioodschap
doen.
•desbecerrar, v. intr. (kalveren) spenen.
desboca/damente, a>fø. teugelloos; ^ d o ,
a. met wijde mond (kanon); stomp
of bot geworden (snijdend werk-tuig);
vuil of brutaail v. mond; met afgesleten of kapot mondstuk (instrument);
op hol geslagen; —nriento, m. ('t)
op hol slaan (v. e. paard); „groote
mond", brutale „ m o n d ' ; ^-r, v. tr. de
mond (v. e. våas enz) breken; r. op
hol slaan; grove taal uitslaan.
desboquillar, v. tr. van 't mond-stuk(je)
of het bovenste ontdoen.
desbord/amiento, m. over-strooming; —
—ar, v. intr. over-loopen; over-stroomen.
desborrar, v. tr. van 't haar ontdoen
(huiden).
desbotonar, v. tr. los -knocpen, de knop
eraf-nemen (floret).
desbrag/ado, a. haveloos; —uetado, a.
m. fam. wiens broek los-geknoopt
is; schunnig, s l o r d g .
desbravador, m. temmer v. jonge paarden,
desbravar of desbravecer, v. intr. kalmeeren, bedaren; tr. temmen; kalmeeren.
desbrazarse, v. r. de armen ver en
heftig uit-strekken.
desbrevarse, v. r. zijn kracht verliezen
(wijn).
desbrMam^nfo, m. onttooming; —ar, v.
tr. onttoomen.
desbriznar, v. tr. in kleine stukjes snijden.
desbro/ce, m,. afval van bladeren of l a k ken; op-ruiming; —zar, v. tr. om-spit-

desbruar
ten om de stoppels onder de grond
te werken; afval v. bladeren of takken
opruimen van; —zo, m. de handeling
van desbrozar.
desbruar, v. tr. (laken) ontvetten voordat
het naar de volder gaat.
desbuchar, v. tr. fig. alles eruit f lappen, = desembuchar.desbulla, f. over-blijf sel v. e. oester a a n
de schelp; —r, v. tr. nit de schelp
nemen (oester).
desca, f. teer-ketelr
descabal, a. on-vol-ledig; —ado, a. onvol-ledig; —ar, v. tr. on-vol-ledig maken; verminderen.
descabalgar, v. intr. van 't paard afstappen; tr. (geschut) van de affuiten
nemen.
descabella/do, a. ongerijmd; onbesuisd;
koppig; slordig; over-matig; heftig,
hevig; —miento, m. ongerijmdheid;
—r, v. tr. 't haar in d e war maken;
r. elkaar of zich 't haar in de war
maken, verwarde haren krijgen, plukharen; de stier dooden door hem
m. d. punt v. d. degen in de nek
te steken; iri de eerste beteekenissen
=
desgrenarse.
descabeza/do, a. fig. dol-zinnig; zonder
kop of knop; —miento, m. onthoofding; muizenis; —r, v. tr. onthoofden;
de kop of knop afslaan a. a.; aanbreken; — el suefio, een oogen-blikje
slåpen; r. zich 't hoofd breken; de
korrels los-laten (koren-åren); r. zeet.
breken (mast, de top verliezen); mil.
hinderpaal uit de y/eg ruimen; zich
't hoofd verhitten (door redeneeren).
descabuliirse, v. r. stil weg -loopen,
=
escabullirse; ook: een vraag ontwijken,
een moeilijkheid ontloopen.
descaderar, v. tr. r. de lendenen breken:,
ontheupen.
descadilla/r, v. tr. van noppen en ingeweven knoopen zuiveren (laken); —
dor, m. nop-ijzer.
descaec/er, v. intr. vervallen, v. kwaad
tot erger komen; —imiento, rn. kwijning, verzwakking; oint-moediging; verval.
[breken.
descalabazarse, v. r. f am. zich 't hoofd
descalabr/ado, a. f am, salir descalabrado,
ergens kaal af komen, tegen-spoed nebben; —adura, f. kneuzing of womd
a a n 't hoofd; —ar, v. tr. a a n 't hoofd
vewonden; de goede n a a m aamr anden;
benadeelen, verdrieten; aan 't hoofd
zeuren;
de huwelijks-af kondigingen
doen plaats hebben; —o, m. tegen spoed, verlies.
descalandrajar, v. tr. in fl arden maken.
descalcanar, v. r. (schoenen) aftrappen.
Sp.
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descarga

descalcez, f. ('t) barre «voets gaan; orde
van barrevoeters.
(Jescalifica cion, f. ontneming, verlies v.
bevoegdheid; verlies v. eigen-schappen; —r, v. tr. bevoegdheid ontnemen,
eigen-sch appen doen verliezen,
descalostrado, a. dat de eerste tien dagen van 't zoogen voorbij is (kind).
descalzar, v. tr. ontschoeien, (schoenen)
uitdoen; steun -ho ut jes of onder -legsels
weg-nemen; r. schoenen uit-trekken;
— de risa, stikken van 't laehen; (de
hand-schoenen)
uittrekken; —o, a,
voets, barrevoets; rn. ibarrevoeter (monnik); descalzo de pie y pierna, met
- bloote beenen en voeten.
descamin/dadamente, adv. zonder slot of
zin, ongerijmd; —ado, a. verdwaald;
ir of andar—, verdwalen = descamlnarse; ook: fig. afdwalen; —ar, v. tr.
doen verdwalen, van de wijs brengen,
van zijn plicht afhouden; soiokkel-waar
in beslag nemen; r. verdwalen; ,—©,
m. in beslag-name van smokkel-waar;
afdwaling, (ver)dwaling.
descamisado, m. havelooze; .•—s, hemdloozen der Spaansche omwenteling van
1820—23.
descampado, a. vlak, open (land); in 't
open veid.
descans adamenle, adv. op zijn dooie
gem ak; —adero, m, rust-plaats; —ar,
v. intr. (uit)rusten; op iets steuinen; op
iets staat maken; ('t hart) opgelucht
zijn door bekentenis of mede^deieling;
—o, m. rust; wel-stand; steun, rustpunt; trap-pontaal; anker-pen; groote
groote boeg-spriet-balk; dar descanso,
een rustdag toe-staan; respijt geven.
descant/ar, v. tr. van steenen zuiveren;
—ear, v. tr. van punt of hoeken ointdoen; —^erar, v. tr. het kapje, een homp
afsnijden (van brood); —illar, v. tr.
van punt of hoeken ontdoen; af kort-n,
alitrekkein; (snijdend werk-tuig) schaardig maken; iemiands krediet af breken;
in disikrediet brengen;—illon, m. touwtje, snoer; timmermans-liiniaal; —on ar,
v. tr. = descantillar.
descanonar, v. tr. p^ukken (vogel); nog
eens scheren; fam. „plukken", alles
afzelten.
descap/eruzarse, v. r. 't hoofd ointblociten;
—eruzo, m. ontblooting van 't hoofd;
—ullar, v. tr. van de kokon ontdoen.
descara/do, a. onbeschaamd, schaamteloos; —rse, r. onbeschaamd spreken.
descarcanalarse, v. r. vian achteren ingetrapt raken (schoenen).
descarg/a, f. aflading, lossing; afschietiing, schot; descarga cerrada, peletonvuur; gewidf-boog bovein deur, vetister;
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afvoetr-gat of -buis; sloot voor bladerafval a, a.; uitklardng; —adero, m.
losplaats; —ador, m. losser, opziener
bij\ 't Ipssen;—adura, f. uitnerning der
beemderen; hoeveelheid beenderen uit
vleesch; —ar, v. tr. lossen; ontladen;
verlichten, ontlasten (last); de zeilen
of tåkelage a a n lij brasseri; de schoote:i vieren orn zeilen en windhoek te
vermiruderen; ikwijtdng geven; de beenderem eruit nemen; afschieten; fa**v.
naar 't hoofd gooien; besinoeden (g,eschrift); (slag toebrengen); — l a mano,
de zwaarte v. d, hand laten voelen;
intr. zich ontlasten (rivieir); losbarsten
(bui); razen en tieren; vooir zijn zaken
op een ander stcunen; r. zich zuiveren; een betrekking neer-leggen; —©,
m. lossing, ontlading; kwijting, verliichting van 't geweiten; zuivering,
rechtvaardiging; —ue, m. = jdescarga;
ook vergunniing om te lossen..
descarin/arse, v. r. geen liefde
mw
voelen; —o, m. verkoeling van liefde
of vriendschap.
descarna/do, a. zonder vleesch (been);
—dura, f. los-laten van 't tandvleesch; —r, v. tr. omtvleezen; (van '<t
tand -vleesch) ontblooiten; vernieleo, omver-werpen; nauw-keurig nagaan; losmaken v. d. wereld; r. zich geheel
ontblooten (door verkwieten of weggeven).
descaro, m. ombeschaamdheid.
descarr/iar, v. tr. doen verdwalen; verstrooien, verwijderen; r. (ver)dwalen,
verkeerd redeneeren. zoek-raken (brief
b.v.); —llamiento, m. ontsporing; •—
ilår, v. tr. r. (doen) ontsporen; —io,
m. verdwaling, afdwaling; dwaling,
f out; zoek-raking.
descart/ar, v. tr. verwijderen, ter zijde
leggen, verwerpen; r. ekarteeren (zijh
kaarten); fig. zich verontschuldigen;
t—ie, m. ('t) „ekarteeren"; geékarteerde
kaarten; fig. ('t) van zieh-af-zetten;
weg-werpsel; verontschuldiging.
descasa/miento, m. echtscheicling; —r,
v. tr. r. seheiden (echtgenooi':en ook
door rechter); in de war brengen,
uit een-doen; tweespalit wiekken.
descascar ar, v. tr. pellen, sehillen doppen; breken (hennep); r. bast of schil
los-laten, verliezen; snoevem; —illar, a.
van de korst ontdoen (b.v. gesmolten
met aal, lood -platen).
descaspar, v. tar. van roos of vuil ('t
hoofd) ontdoen; a. d. binnenkaint zudveren (huiden).
descasque, m. afpelling (v. kurk).
descasta do, a. ont-aard (kind); —r, v.
tr. een ras bederven; r. omt-aarden.

descoger

descaud alado, a« zonder fortuin; vera r m d ; —iliar, v. tr. in wan-orde doen
, vluchten.
descabar, v. tr. van 't slaghoedje ontdoen, van 't kruit ontdoen (zundgat).
descejiden/cia, f. afstammdng; afstammeling; —te, a. neer-gaaind; uit Madrid
(trein).
descend/er, v. intr. (ie) dalen; afstammein;
krediet of aanzien verliezen; aan 't
onderwerp komen; voort-komen (rivier
afvaren; tr. naar beneden brengen,
lager leggen of zetten; —iente, a.
dalend, neer-gaand; afstammend, afkomstig; m. f. afstammeling; —imiento, m. dal ing, • lager-z et ting ol -legging; afneming (van 't kruis).
descens/ién, f. (sterrek.) daling, ,,descensie"; afdaling, lager-zetting of -legging; —o, m. (neder-)daling; helling,
hellende weg; val (v. e. hooge rang);
argument v/aa,rbij men van 't algemeene op 't bijzondere komt.
descentralizacion, f. decentralizatde.
descenir, v. tr. (i) ontgorden.
descepar, v. tr. ontwortelen; met
de
groind gelijk maken, geheel afbreken;
rooien.
descerar, v. tr. (bije-korven) van de honigraten ontdoen.
descerc/ado, a. open, zonder omwalling
of henniig; —ar, v. tr. een omsluiting
verbreken; ontzetten (stad); —o, m.
(oud) ontzet.
descerraja/do, a. losbandig; —r, v. tr.
ontgrendelen; het slot verbreken van;
la escopeta, afschieten.
[(paard).
descerrumarse, v. tr. een poot verstuiken
descifra/ble, a. ontcijferbaar; —r, v. tr.
ointcijferen; (muziek) lezen.
ointcijferen; muziek kunnen lezen.
descinchar, v. tr. van de singel ontdoen
(paard enz.).
desclav/ador, m. spijker -trekker; —ar,
v. tr. van de spijkers ontdoen; ontnagelen; —ijar, v. tr. los-pinnen, lospduggen, pinnen of nagels weg-nemen.
descoagula/cion, f.
vloeibaar -making,
vloeibaarheid (iets natuurlijk
vloeibaars); —r, v. tr. r. weer vloeibaar
maken.
descobajar, v. tr. v. d. tros doen.
descobijar, v. tr. kleeren, dek of beschutting ontnemen; iruehtbaar maken.
descoca/do, a. onbeschaamd; —r, v. tr.
ontrupsen; r. onbeschaamde taal ukslaan.
descoco, m. fam. onhebbelijkheid.
descoger, v. tr. uitrollen, los-wikkelen;
weer neer-halen; r. ontluiken (bloemen).

descogollar
descogo/llar, v. tr. over-vloedige knoppen (v. e. vrucht-boom) weg-nernen;
—tado, fam. a. met onbedekt achter«
hoofd; —tar, v. tr. dood-slaan, de
nek breken; het gewei afsnijden; een
hevige slag op de nek geven.
descolar, v. tr. ontstaarten; het ukeinde
afsnijden.
descolchar, v. tr. (zeet.) uitrolien, losdraaiien (kabel).
descolgar, v. tr. ue (iets dat hangO afnemien; laten .zakken; v. d behan gsels ontdoen; r. zich langs een touw
af laten glijden; zich naar beneden
storten; <jcon qué chistes se descolgarå ahora? met wat voor moppen
zal hij nou weer voor d e n dag komen? (lett., zal hij nu komen afzakken).
[minderen.
descolm/ar, v. tr. afstrijken (maat); verdescolor/amiento, m. ontkleuring, verlies v. kleur; —ar, v. tr. r. ontkleuren,
verkleuren, de kleur verzwakken van;
—ido, a, kleur-loos, bleek; —ir, v. tr.
= descolorar.
descolla damente, adv. op hooge toon;
—r, v, tr. (ue) over-treff en in hoogte,
te bo ven g a a n (ook fig).
descombrar, v. tr. ontruimen; weg-jagen
(uit huis).
descom edido, a.
grof, onfatsoenlijk;
buitensporig; —edimiento, m, grofheid, omvormelijkheid;
buitensporigheid; —edirse, v. r. (i) zich vergeten;
de eerbied uit het oog verliezen;
—ier, v. intr. fam. zijn gevoeg doen.
descomodidad, f. ongemakkelijkheid, ongerief, inadeel.
descompadrar, v. tr. r. fam. in ommin
brengen of raken.
descompas ado, a. overmatig,
buitensporig; —arse, v. tr. zich te buken
gaan.
descompletar, v. tr. on-vol-ledig maken.
descomponer, v. tr. (als pcner) uit elkaar
neimen.; in de war maken; ontbinden;
r. uit elkaar gaan; in wan-orde raken;
zich verget en; leelijk worden (weer);
van streek raken.
descompos/icion, f. storing, verwarring;
ontbinding; ointledimg; (heit) uit elkaar
doen of nemen; gelaats-verandering;
—tura, f. = vor. en slordigheid, nalatigheid, omhebbelijkheid.
descompuesto, a, aanstootelijk, tegen de
vormen; uitcrmate nalaitig of slordig;
p. p. van descomponer.
descomulgar, v. tr. (oud") in de kerkban
doen, = excomulgar.
descomun/al,
a.
ontzaggelijk; bovenmatig; om-gelijk; —ion, f. kerk-ban,
= excomuni6n.
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deseonvenible

desconceptuar, v. tr. bekladden.
desconcerta/do, a. omordelijik, slordig,
ongeregeld
levend; ontwricht; —r,
v. tr. (ver)storen, in de war maken;
van streek brengen; oneenigheid m a ken tussenen; r. van streek raken;
uit 't Ild g a a n ; zich vergeten; ietis klakkeloos doen of zeggen; oneenig w orden; met elkaar in strijd zijn.
desconcierto, m. wan-orde, verwarring;
gebrek aan samen-werking; ointwrichtimg; onklaarheid; twee -spalt; lichtvaardigheid; verlegeinheid; nalatigheid;
buik-loop.
desconcharse, v. r. afschilferen, roofjes
of korstjes los-laten; (vernis of varf) afbladderen; fig. glans of waardigheid
verliezen.
desconfia do, a. wan-trouwig; —nza, f.
wan-trouwen; schuchterheid; —r, v. tr.
wan-trouw€n.
desconf orm/ar, v. intr. r. 't niet eens zijn;
—e, a. strijdig; afwijkend, engelijk;
—idad, f. strijdigheJd; ongelijkheild.
desconoc/er, v. tr. mis-kennen, „negeeren"; niet (meer) kennen; niet. mieer
erkennen; doen alsof men van iets
niet weet; —idamente, adv. zonder
medeweten, zonder te kennen; omd a n k b a a r ; —ido, a. onbekend; ondankbaar; onherkeiribaar; weinig b,skend, „obskuur"; m. —ida, f. onbekende; —imiento, m. ondankbaarheid.
desconsentir, v. tr. (i,ie) niet toestaan,
niet toestemmen in; intr. 't o k t eens
zijn.
desconsidera/cion, f. verlies der achting; gering-schatting; —do, a. onberaden, ondoordacht.
desconsola/cion, f. verdriet, = descon£iielo; —^do, a. troosteloos; fam. zwak
(maag) door gebrek; —dor, a. mistroostig; —r, v. tr. (ue) verdrietien, bedroeven, de hoop' benemein.
desconsuelo, m. troosteloosheid; zwakte
• v. d. maag.
descontagiar, v. tr. ontsmetten,. besmetting voorkomen.
descontar, v. tr. (ue) diskooteeren; inhouden, af trekken; afbrekeri (fig.)descontent/adizo, a. moeilijk tevreden
te steilen; —amienlo, m. ontevredenheid; oneenigheid; —ar, v. tr. mishagen, ontstemmen; —o, a. ontevred e n ; m. ontevredenheid; ongenoegen.
descontinu/ar, v. tr. af breken, niet voortzetten; —o, a. onsamenhangend; afgebroken.
desconveni/ble, a. ongeschikt; veel zwarigheden makend; ^^encia, f. gebrek
a a n overeen-stemming, onevenredigheid; ongelijkheid, verschil; ongerief;
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-ente, a. ongelegcn, bezwaarlijk ; .n~et
ov,ereen-st,emmend; te onpas; -r,llIltr.
(als venir) niet overeen-stemmen , <YDgeschikt, ongelegen zijn,
desconversable, a. on-gezellig.
desconvidar, v. tr. uitnoodiging afzeggen; aanbod of belofte intrekken.
descopar, v. tr. toppen(boom).
descorazona/damente, .adv. laf; -miento, m. ontmoediging; -r, v. tr. 't hart
rooven of veroveren ; ontmoediging;
de moed verliezen.
descorch/ar, v. ,tIr. (kurk) afpellen, af schillen; (bije-korf ) open-broken; stelen door inbraakj -etar, v. tr. 100 haken.
descordar, v. tr. (ue) ontsnaren = desencordar,
descornar, v. tr. (ue) onthoornen ; fam.
delalos descornarse, laten ze maar
vechten,
descorderar, v. tr. (lammeren) spenen.
descoronar, ' v. intr. achters;e rij schijven
aanbreken (dam -spel).
descorrear, v. intr. de huid verliezen
(gewei v. e. hert dat opkomt ).
descorregldq, a. onjuist, niet korrekt.
descorrer, v. intr. terug-loopen: vloeien t
tr. terugafleggen (weg); opzij-schuiyen (gordijn), openen.
descortes, a. onbeleefd.
descortesia, f. onbeleefdheid.
descortezar,v, tr. schillen, pellen: rnanieren geven; L bast of schil loslaten; manieren leeren.
descos/edura, f. los-torningj -er, v. tr.
los-tornen; in onrnin brengen, no-descoser la boca, of los labios, geen
boe of ba zeggen; r. los -tornen; aJ
te vrij p:raten; fam. 'n wind latent
-ido, m. 10ls-~orning, 10s-g,etornd gedeehe; a. lolS-g,etornd; babhel-ziek, indilSkr,eet; olUmatig.
de3costillar, v. tlr. de ribben breken of
uithalen; de rugge -graat stuk slaan;
r. 'n hevige smak achte\fo'ver do.en.
descostrar, v. tr. van de korS!t ontdoelll) afschilferen) afschiUen.
descoyunt/amielnt'l, m. ontwri,chting; mathead, loomheid in de leden; -ar,
v fr.. ontwrichten) versliUikeu, uit het
Ed m,aken; lastig vallen, kwelJen, verll1:o,eielI1; r. zich ver'Stuik,en.
descrec/encia, f. afname; -,er, v. tr.
v,erminderen; intI. afnemen, vermind~ren) kOlI'ten (dagen); afloope'n (vloed).
descredito, m. yea-lies vaill goede naam.
descre/encia, f. ongeloof; -er, v. tr.
nilet. (m1eer) gelooiVien; int!r. ongreloovig
zijn; -ido, a. ongdO'ovig, moeilijk. t,e
overtuigClll.; zonder geloof.
descrestar, v. tr. de kam afsnijden van.

descriarse, v. r. achteruitgaan (in groen,>
gezomdheid): verschrompelen: zich verminken, verminkt raken ; vurig verIangen,
describir, v. tr. beschrijven: omschrijven

(meetk.).
descrlp/clon, f. beschrijving; teekening;
boedel-beschrijving t -tivo, a. beschrijvend ; -tor, a. beschrijvend: omgeschrcven (meetk.); - , -a, m, f. beschrijver.
descrismar, v. til". hard op 't hoofd slaan;
woedend maken; r. opstuiven: zich
toewijden.
descristianar, v. tr. doen opstuiven, woedend maken,
tlescrito, a, en p. p. van describ.r, beschreven; omgescheven (meetk.},
discritor, a. beschrijvendj -m., -~, f.
beschrijver.
descrudec/er, v. tr. (ruw garen) wasschen
om te verven; (kokons ) koken om ze
af te winden (zijde ).
descruzar, v. tr. (wat gekruist is) uiteendoen.
descuadernar, v. tr. (boek-jband Ios-maken; uiteen-rukken.
descuadrilla/do, m. Iende-lamheid (v. c.
paard); -rse, v. T. lende-lam vworden.
descuaj/ar, v. tIL smelten: wieden, (s.ronken) uitrukken diep omgraven: fam,
uitrocien, verdelgen: ontmoedigen; .......
arlngarse, v. r. fam, op van vermoeierus worden) zich z'n Iendenen utilt
zijn lijf loopen of, rijden; -e, m. of
- 0 , m. rooiing, wieding, diepe om-

werking.
descuart/elar, v. intr. zeet. bijna Yom.
de wind gaan; -izar, v. tr. in vier
kwartieren of stukken verdeelen; fam.
illl stukken snijden.
descu,bi2rt/a, f. ontdekkang; vlerkenn~;
soO'rt pa3teo.) van boven open; a la descubbrta = volg.; -am7ente, adv. open,
lijk,oinbedekt; -0, m. te-kort; tentoonstelling van't Hea.lig Sakralnent; a.
o11Jtdekt; ongedekt; a -, onged~kt;
aI -, onbedekt; estar en -, niet gedekt zij:n (kolOlPman); en tod 0 10 -,
in de geheele bekende wereld.
descubrijdero, m. hooge pIck met ruim
uitzi'cht; -dor, -a, m. f. ontdekker;
verkenner; onthuUerr; -miento, m.ontdeikking; - onrtsluiering; olnJ1:hulliing; ope:ning; uirtstor1ting; -r, v. tr. ontdekke:n;
ont ..s luieren; onthuUen; open-maken;
(wild) 0';) 't spoor kome'll; t'Jonen,
ontbloot,en, lafl:en zien; verkennen;
bloiO'~stellen; eI pas~el, 't geh~im verklappen.; la hilaza, kaal zljn (k)eeding),
fam. slechte neagingeiIl toonen; terreno, tea-rein verkennen; if. de hoed
aflllemen; zl:ch .dOlell1 ,ke[l(nen.
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descu^llo, m. bo ven -uit -steking, meerderheid; uiinsmendheid; hoog-moed.
descuento, m. escoiiuto, diskonteering, gedeeltelijke terug-betaling; kor ting.
descuern/acabras, m. hevige, ijs-koude
noordc-wind; —o, m. fam. barschheid; hoon.
descuid ado, a. zorgeloos; slordig; nalatig; onnet; onvoorbereid; —ar, v.
tr. ontslaan, omtheffen v. e. zorg; verontachtzarnen; bel ett en op zijn hoede
te zijn; intr. onbezorgd zijn; zich niet
verzoirgen; zorgeloos zijn; — en otro,
zich op i em. verlaten; r. zich ver onachtzamen; afsparaak missen
plicht
verzuimen; —o, m. achteloosheid, gebrek a a n ijver; on-acbtzaamheid; verwaarloozing; onbeleefdheid; ('t) ongekleed of slordig gekleed zijn; al
descuido, ongernerkt, „stikem"; con
descuido, nalatig; por descuido, in
af ge tro kkenheid.
descular, v. tr. 't onderste breken van,
de bodem inslaan; r. zijn bodem
verliezen.
descumbrado, a. vlak, plat.
desdar (als dar), v. tr.
terug-draaien
(tonw-slager), los -mak n los-gespen.
desde, pr. p. • sedert, sinds; van ai van
uit; desde entonces, van toen af;
desde un principlo, van begin af
aan; desde iuego, dadelijk al.
desdecir. (als decir), v. tr. loochenen,
hee en liegen; intr. (de'I niet „kloppen", niet bij elkaar passen; in verval raken; over-hangen; ont-aarden;
r. zijn woorden intrekken.
desdén, m. .min-achting,
norsch
antwoord; onverzorgde kleeding; estar
al —, ongekleed zijn; al —, zonder
iets te laten merken- = al descuido.
desientado, a. tandeloos.
[ken van.
desdentar, v. tr. (ie) de tanden uittrekdesden able, a. verachtelijk; te versmaden; —ar, v. tr. min-aehten; versrruiden; min-achtend weigeren; geringschattend verwaarloozen; r. zich niet
verwaardigen; —030, a. min-achtend;
trotsch.
desdevanzr, v. tr. (kluwen) los-winden,
terwiji men er een ander van maakt.
desdicha, f. ongeluk; r a m p ; behoeftigheid; fam. ponerse hecho una desdicha, zich erg vuil maken; —do, a.
ongelukkig; m. s ukkel.
desdoblar, v. tr. omslaan, vouwen; uitleggen; desdoblar la hoja, e. gesprek
weer opnemen.
desdorar, v. tr. 't verguldsel weg-nemen;
fig. iemands eer of roem verkleinen.
desdoro, m. on-eer; verkleining v. eer
of roem.
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desea/ble, a. wenschelijk, te begeeren;
—dero, a. = vor.; —r,v. tr. verlangen; toe-wenschen; vereiscben.
deseca/ci6n, f. (uit)droging; —miento,
m. = vor.; en droogmaling.
desecar, v. tr. drogen, droog maken; r.
uit-, verdrogen.
desech/ad amente, adv. op lage wijze;
—ar, v. tr. versmaden; verwerpen; wegwerpen; ter-zijde-steilen; fam. no —
ripio, de geringste gelegenheid niet
voorbij laten gaain; —o, fm. ,afval, wegwerpsel, over-blijf sel; minachting.
desella dura, f. ointzegeiing; —r, v. tr.
ontzegelen.
desembala/je, ni., uitpakking; —r, v. tr.
uitpakken.
desembaldosar, v. tr. de vloer-steenen
opbreken van.
desembanastar, v. tr. uk eep. m a n d halen;
uit de scheede halen; intr. erop-los
praten; r. weten te ontsnappen (dier).
vrijd, ontlast; gernakkelijk; opgeruimd,
,,gedaan" (huis, vertrek); —ar, v. tr.
ont-ruimen; uit moeilijkheid redden,
van hindernissen ont doen; opruimen,
ledigen; on:-warren (zaak); r. zich ontdoen van hindernis en (ook fig.)
zich uit de brand helpen; zijn schuchterheid over-winnen; "—o, -m. opruiming, ontruiming; bevrijding v. hindernissen of moeilijkbedsn; vrijheid,
onb;lemnisrdheid; gemakkelijkhed van
woord of zdngen.
desembarc/adero, rn. landings-plaats, losplaats; steiger; perron van a a n k o m s t ;
—ar, v. tr. ontscheptn, locsen; v. intr.
a a n wal stappen, zich ontschepen;
landing do>en; ter wereld breingen,
be vallen van; uitkomen (op); —o, rn.
ontschepiing; landing; lossing; portaal
(v. e. trap).
desembarg/ar, een beslag-legging opheffen; —-o, m. opheffiiing v. e. beslaglegging; besluit v. d. Reken-kamer,,
waarbij voorlooprig genoit v. zekere
ankomsten wordt toegestaan, in afwachoing v. e. \koninklijke ordonnaintiie.
desembarque, m. on':schepång; lossing.
desembarrar, v. tr. van de modder omtdoen.
desembaular, v. tr. uitpakken (koffer);
iets uithalen van waar 'it opgeslotein
was; fam. zijn hart uitstorten over.
desernbebecerse, v. r. bijkomen, tot bewustzijn komen.
desembelesarse, v. r. een lieve illuzie
verliezen, niet meér verrukt zijn.
desetnbellecer, v. tr. de schoonehid verminideren van; intr. mdndea: mooi worden.
desemblantado, a. er slecht ukziend.
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desemboca/dero, m. udtrnonding,
ook
smalLe door-gang emz.; —dura, f. =
vor.; —r, v. intr. uitmomden, uitloopen,
udtkomen (oj>, em).
desembochar, v. tr. van 't doel wegjagen (spel).
desemboja/idera, f. vrouw die de kokons
der zijde-wormen v. d. takjes losmaakt; —r, v. tr. de kokons der zijde wormen v. d. takjes nemen.
desembols/ar, v. tr. udtgeven; uit zijm
zak halen; —o, m. udtgave; voorschot.
desemboque, m. =
desembocadero.
desemborrachar, v. tr. r. ontnuchterem.
desemborrar, v. tr. de kokons der zijdewormen wasschen, Ointgommen;
de
vlok-zijde w eg -nemen van.
desemboscaida^ f. weg-jagdng uit hinderlaag of post; uit het .bosch komen
(van wild); hoorn-geschal om dit aan
te kondigen; —r, v. tr. uit hinder laag of post ver jagen; uk bosch opjagen; uit eere-post of begeerde positie zetten; r. uit hinder-laag komen;
uk bosch k o m e n (wild).
desembotar, v. tr. scherpen.
desemboz ar, v. tr. ontmaskeren, de vermomming ontnemen a a n ; r. zich ontmaskeren; ointhullen; —o, m. ('t) zich
onthullen, van dem. die 't gelaat bedekt houdt; (fig.) onbeschaamdheid.
desembravecer, v. tar. temmen; zachter
maken (opvliegend karakter); r. mak,
kalmer van aard worden.
deesmbuchar, v. tar. opgeven, uitbraken
smij ten.
desembriagar, v. tr. r. ontnuehteren.
desembroll/ar, v.'tr. ont-warren; —o, m.
ont-warrdng; opheldeirdng.
desembuchar, v. tir. opgeven, uitbraken
(vogel); er alles uit f Lappen.
desemeja/nte, a. ndet gelijkemd, zonder
gelijke; on-gelijk(-soortig); —nza, f.
ongelijkheid, on-gelijk-soortigheid; omgelijkendheid; —r, v. intr. niet gelijken,
ånders zijn; tr. 't gelaat veranderen.
desempacar, v. tr. uitpakken; Am. P.
'n niukkig paard weer aan 't loopen
brengen; r. bedaren (v. drift).
desempachar, v. tr. (maag") ontlasten;
vrijmoediger worden; —o, m. genezing
v. e. indigestie; oaibevangenheid, driestheid, d a n = desenfado.
desempalagar, v. r. walg weg-nemen van,
eetlust terug-geven a a n ; (water dat een
molen tegenhoudt) laiten weg-vloeien.
desempanar, v. tr. uit de luiers doen,
van luiers verwisselen; (spiegel enz.)
opwrijven.
desempapelar, v. tr. u k de papieren doen.
desempaquetar, v. tr. uitpakken.
desemparejar, v. tr. schenden (paar ; door
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wegnemen of breken); a. e. per,soon van ongelijke stand uithuwelijk e n ; r. «trouwein met dem. v. o n g e lijke stand; geschonden worden (b. v.
'n paar vazen).
desemparentado, a. zonder familie.
desemparvar, v. tr. ('t gedorschte^ op
d e dorsch-vloer ophoopen.
desempatar, v. tr. staking van stemmen
d o e n ophoiudein door 't aantal, rechiters
te vermeerderen; gelijkheid weg-nemen; ont-warren (zaak); intr. staken
(stemmen).
desempredrar, v. ir. opbreken (plaveisel);
ir desempedrando la calle, over stjraat
vliegen.
desempegar, v. tr. ontpekken.
desempen ar, v. tr. losseh (pand); kwijt e n (schuld); zich kwijten van; terugnemen (woord); ontheffen v. e. verpldehting; helpen om zich ergens uk
te redden of door te slaan; r. bij
'<t stdere -gevechit zich wreken over
't uit -het -zadel-getild -worden door te
voet de stier a a n te vallen; —o, m.
inlossing (v. e. pand); kwijting (v.
belofte, verpliehting, schuld); de handeling van desempenarse; fulano es
mi desempeno, N. N. is mijn toeverlaat.
desempeorars?» v. r. herstellen (uit zdekte).
desemperezar, v. (in)tr. niet meer lui
zijn; ontluien; r. ijverig worden.
desempolvar,
of desempolvorar, v. tr.
stoff en, van stof ontdoen; r. of desempolvorarse, v. r. zdch van stof ontdoen.
desemponzonar, v. tr. y. e. vergiftiging
genezen; v. e. hartstocht genezen.
desempotrar, v. tr. weg-rukken (wat dets
in een muur omsloot), (die zaak zelf)
weg-nemen.
desempulgar, v. tr. ontspannen (handboog).
[ontdoen.
desenalbardar, v. tr. van *t pak-zadel
desenamorar, v. tr. liefde of verliefdheid doen dphouden van; r. (de"i v.
e. meenin^ afzien, gevoelens opgeven.
desenastar, v. tr. van '«t hand-vat ontdoen.
desencabalgar, v. tr. v. d. affuiten nemen.
desencabestrar, v. tr. ont-warren; losm a k e n v. d. halster.
desencadenar, v. tr. van de ketting ontdoen; fig. breken; r. zijn ketens verbreken; uitbarsten.
desencaj/ado, a. buiten zichzelven, geheel o n t d a a n ; —adura, f. =
—amiento, m. verstuiking; los-raking, 't
uiteen-vallen of van-elkaar-gaan; 't
geheel ontdaan of buiten zichzelven
zijn ('t eerste ook: plek of deel^ dat
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uit-een is a. a.); —ar, v. tr. uit het
lid trekken; yer-stuiken; uit een-doen;
wijd open-ætten (oogen); uiit de scharnieren los-rukken (deur); nit zijin verband halen; r. uit omlijsting of verband los-gaan; misvormd worden (gelaat); —onar, v. tr. uit een kist h a len; uit een plant-knip doen, om over
•te planten.
desencalabrinar, v. -tr. toit rede brengen,
bedwdming van dampen of gassen
w eg-maken; r. (fig.Ni weer tot rede
komen.
desencalcar, v. tr. minder stijf, losser
maken.
desencallar, v. tr. weer vlot maken (vaartuig).
desencamar, v. tr. uit hod of nest opjagen.
desencant/ar, v. tr. omttooveren; —araci6n, f. oipneming der stemmen (door
ze uit de „urn" = cåntaro .te halen);
—arar, v. tr. (stemmen) opnernejn, trekken (bij loterijen); —o, m. onttoovering.
desencapillar, v. tr. ontitaikelen.
desencapotar, v. tr. van de mantel ontdoen; aan den d a g leggen; de kop
ophalen
(paard);
las
orejas, de
ooren spitsen; los ojos, niet meer
prudlen, in 't gelaat zien; r. fig.
ver helder en (voor-hoofd, hemel).
desencaprichar, v. tr. gril of voor-oordeel wegnemen; r. terug-komen v. gril,
dolle verliefdheid a. a.
desencarcelar, v. tr. uit de gevangenis
ontslaan; f am. uit verlegemheid redd e n ; r. fig. in de vrije lucht g a a n ;
zich los -maken.
desencarecer, v. tr. r. in prijs verminderen.
desencamar, v. tr. van 't vleesch ontdoen; vernielen, meer-slaain; ook de
honden afleerem het wiild op te eiten.
desencastar, v. tr. van visch ontdoen;
v. ins ekt en zuiveren.
desencastillar, v. tr. (uit kasteel of fort)
t garnizoen ver jagen; (uit bezetene)
de duiivel drijven; (gunsteling,> in ongenade laten vallen; aan den d a g
leggen.
desencerrar, v. tr. (ie) van gevangenschap bevrijden; fig. ophelderen.
desencintar, v. tr. van de linten
of
(zeet.) 't touw-werk erom-heen ontdoen.
desenclav/ar, v. tr. omtnagelen, de spij kers ufahalen, los-maken van; fig.
met gevveld van zijxi plaats rukken;
—ijar, v. tr. van de pannen ontdoen;
fig. la mano, los dedos, los-maken.
desencog er, v. tr. uiitstrekken, uitrollen;

desenganchar

verdooving of verkleuming weg-nem e n van; vrijmoediger maken; r. zdtcih
verwarmen,
verkleuming of verstijving verliezen; zich verzetten o f o n t spannen; vrij-moedig worden; —imiento, m. ontrolling, ukispreiddng; udtstrekking; ('t) ophouden v. verstijving of
verkleuming; onbevangenheid.
desencola dura, f. los -making van wat
gelijmd of geplakt is; —r, v. tr. zoo
los-maken; r. los-laten, los-gaan.
desencolerizar, v. tr. r. (doen) bedaren
(van. drift).
desencon/ar, v. tr. de ontstekiing minder etn of weg-nemen; toorn of slecht
humeur do sn bedaren; uit: torten (hart) ;
r. niet meer ontstoken zijn (wond);
bedaren, be'er geluimd worden; —o,
m. bed åring.
desencord/ar, v. tr. (ue) ontsnaren; —
elar, v. tr. vain touwen of
touwtjes
ontdoen; uit-elkaar-halen (itouw).
desencorvar,
v. tr.
(ue) recht-maken,
„mes-ka!nit" bezagen.
desencuadernar, v. tr. uit ide band nemen.
desendemoniar, v. tr. de duivel eruit
jagen (bij een bezetene).
desendiablar, v. tr. = vor.
desendiosar, v. nr. vernederen.
desenebrar, v. tr. van de draad ontdoen
(naald).
desenfad eras,f. pl. fam. tener desenfaderas, de middelen hebben om zich uit de
verlegenheid te red den; —ado,a. ombezorgd, vroolijk; niet meer boos; ruim;
diriest; —ar, v. tr. ergernis weg-nemen
van; drift doen bedaren van; r. niet
meer boos zijn; —o, m. vrij-moedigheid; driestheid.
desenfaldar, v. tr. (rok, broek, mouw
a. a.) weer neerslaan.
desenf ard/ar, v. tr. (baien of p a k k e n )
open-maken; =
—elar, v. tr.; —o,*
m. opeining van baien of pakken.
desenf ilår, v. tr. dekken voor flankvuur.
desenfrailar, v. intr. uit heit
klooster
gaan; fam. het juk afschudden, zijln
ketens breken.
desenf ren/ado, a. teugel-ioos;—amiento,
m. dblle los-bandigheid, buitensporigheid; —ar, v. tr. van de teugel
ontdoen; r. in woede uitbarsten; biaindeloos worden; —o, m. losbandigheid;
uitbarsting v. drift of woede; de
vientre, buik -loop.
desenfundar, v. tr. uit een zak, broekzak, scheede a. a. trekken of halen.
desenfurecer, v. tr. r. bedaren.
desengalanar, v. tr. van de tooi ontdoien.
desenganch/ar, v. tr. los -haken; urtspann e n ; —e, m. uitspanning (v. paarden).
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desenred/ar, v. tr. ont-warren; duidelijk
desengan/adamente, adv. rond-uit, zomuitleggen, uiteen-zetten; uit de moddfer
der omwegen; boos-aarddg; —ado, a.
of uit banden bevrijden (paard); r,
slecht, leelijk; ontgoocheld, afkeerig
zich ont-warren, los-maken, bevrijden
v. d. wereld geworden; nuchter (fig.)»
uit moeilijk-heden; — o , m. ont-war—ar, v. tr. uit de dwaling brengen;
ring; ontkoming; ontknooping.
ontgoochelen; teleur-steilen; —ifar, v.
desenrollar, v. tr. uitrollen.
tr. a a n de keel gegrepene los-maken;
desenroscar, v. tr. uiteen-doen wat in—0, m. ontgoocheldng; teleur-stelling;
een-gekronkeld.
wat uit de dwaling brengt; hard verdesensabanar, f am. de bedde -lakens ont wijit.
nemen; uit de verlegenheid redden.
desengarraf ar, v. tr. los -laten wat in de
desensamblar, v. tr. ontbinden, uiteenvuist gegrepen.
halen.
desengarzar, v. tr. afrijgen.
desensanar, v. tr. de woede doen bedesengastar, v. tr. uk de kas nemen
d a r e n van; r. bedaren (van woede).
(edelsteen), v. d. kas ontdoen (v.
desensartar, v. tr. los-, afrijgen (kralen
idem).
a. a.); r. losgaan (kralen. )
desengomar, v. tr. ontgomtnen.
desensebar, v. tr. levende bok minder
desengoznar, v. tr. uit de hengsels nemen (deur a. a.).
- vet maken; wat vrij-af geven; de
desangrasa/dor, m. werk4uig om ges m a a k weg-maken; r. zijn vet verliezein; zich wat ontspannen.
zeepte wol te wringen, om te ontvetdesenseiia/nza, f. afleering; —r, v. tr.
ten; —r, v. tr. ont vetten.
desengraso, m. Am. P. åets wat men na
afleeren.
desensillar, v. tr. ontzadelen, afzadelen.
't eten dn den mond neemt, om die
desensoberbecer, v. tr. iemands hoogvetsmaak weg te maken.
desengrosar, v. tr. (ue) dunner of magermoed fnuiken, een toontje lager laten
zingen; r. zijn hoog-moed afleggen.
der maken.
desensortijado, a. ontwrdcht.
desengrudar, v. tr. los-maken wat gedesentablar, v. tr. van de planken ontplakt of gelijmd.
doen; in d e war schoppen; verijdelen.
desenhebrar, v. tr. van de draad ont- |
desentalingar, v. tr. (kabel') v. e. anker
doen (naald); ontwikkelen, opheldeafdoen.
ren, uitleggen.
desentend/erse, v. r. (ie) zich voor den
desenhornar, v. tr. uit een oven halen.
d o m m e houden; —ido, a.: darse por
desenjaezar, v. tr. aftuigen (paard).
of hacerse el desentendido, doen aisof
desenjalmar, v. tr. van de enjalma (soort
m e n niets weet of begrijpt.
pak -zadel) ontdoen.
desenterra/miento, m. opgravdng; —r,
desenjaular, v. tr. uit de kooi doen.
desenlabonar, v. tr. ontschakelen.
v. tr. (ie) opgraven; verborgens ontdesenlace, m. ontknooping; los nrijgiing.
dekkein; fam. afstamming en familie
desenladrillar, v. tr. van de vloer-steena-snuffelen; oprakelen.
desentierramuertos, m. f. fam, kwaadnen ontdoen.
spreker v. dooden.
desenlazar, v. tr. los-rijgen; maken; losdesentoldar, v. tr. van de udtspansels
maken; ontknoopen.
(over stratein waar processie voorbij
desen!odar, v. tr. van de medder ontdoen.
gegaan) ontdoen; fig. ontsieren.
deseniosar, v. tr. van 't plaveisel ontdoen.
desenlutar, v. tr. de rouw afdoen, wegdesenton/acion, f. wan-klank; —ar, v.
tr. de hoog-moed fnuiken, vernedenemen van; opvroolijken.
ren; intr. udt de toon gaan; stem te
desenmallar, v. tr. uit de mazen van
hoog verheffen onder 't spreken; r.
het net halen.
'n ongepaste toon aan-slaan; —o,
desenmaranar, v. tr. ont-warren, in orde
m. wan-klank, = desentonacion; fig.
brengen.
ook hooge toon (toorn a. a.).
desenmascarar, v. tr. ontmaskeren.
desentornillar, v. tr. los-schroeven.
desenmohecer, v. tr. van de roest ontdoen; ophelderen, verstaanbaar m a desentorpecer, v. tr. versttijvdng of verken.
doovdng weg-nemen bij; r. verstijving
desenmudecer, v. intr. het
stilzwijgen
of
verdooving
verliezen; manieren
krijgen.
verbreken; de spraak terug-krijgen.
desentranar, v., tr. ingewanden uithalen;
desenoj/ar, v. tr. iemands boosheid doen
diep in iets doordringen; r. zich verbedaren; opvroolijken; r. niet langer
armen ten bate v. e. ander.
boos zijn, wat ontspanning nemen;
desentronizar, v. tr. onttroonen, = des—o, m. bedardng; —oso, a. drifttronar; ook van *t gezag beroovein.
bedarend.

desentrppezar
desentropezar, v. tr. (ie) van de hinder nissen of bezwaren ontdoen.
desentumecer, v. tr. verdooving ot verstijving weg-nemen van; r. het gebruik der ledematen terug-krijgen.
desentumir, v. tr. = vor.
desenvain/ar, v. tr. -nit de scheede trekken; bloot-leggen; (klauwen) uitslaan;
m. uk-de-scheede-trekken.
desenvelejar, v. tr. de zeilen onfcnemen.
desenvendar, v. tr. van blind-doek of
windsel ontdoen.
desenvergar,~v. tr. (zeilen) afslaan, (ra's)
van zeilen ontblooten.
desenvoltura, f. ongedwongenheid; vrijpostigheid.
desenvolve/dor, m. iem. belast rnethuiszoeking of visitatie; —r (gaat als
volver) v. tr. uit-, los -rollen, -wikkelen;
r.
zich
los-wikkelen; vrij-moe diger
worden; al te vrij worden.
desenvuelto, t a. losbandig; ongedwongen.
desenzarzar, v. tr. uit de braam-struiken
halen; tot vrede brengen, van de
vijanden seheiden; r. van iets heelhuids afkomen.
deseo, m. verlamgen, wensch; —so, a.
veriangend; begeerig.
desequido, a. dor, droog.
desequilibr ado, a. met gekrenkte geestvermogens; evenwicht verloren hebbend; —ar, v. tr. evenwicht doen verliezen; — lo, m. onevenwichtigheid.
desercién, f. desertie; verzaking; 't afzien v. e. appél (rechtst.).
deserrado, a. v. e. dwaling terug-gekomen.
desert/ar, v. intr. deserteerein; z'n gewone plaats verlaten, zich v. e. gezelschap afscheiden; rechtst. *m appél
opgeven; —or, m. deserteur; desertor
enemigo, over-looper.
deservicio, m. ondienst.
deseslabonar, v. tr. ontschakelen.
desespaldar, v. tr. -van de lei-boom of
rnuur los-miaken (plant); schoaider(s)
breken of ontwrichten.
desesper acién, f. wanhoop; —ado, a.
wanhopig; adv.: a lo diesesperado, als 'n
wanhopige; —ante, a. wanhopig-makend; — anzar, v. tr. de hoop benemen,
doen wanhopen, zie vor.; —ar, v. tr.
warhopig maken, de hoop ontnemen;
intr. alle hoop verliezen; r. wanhopen,
uitermate ongeduldig worden.
desestanc/ar, v. tr. de vrije verkoop toestaan v. (regie-artikel); —o, m. of
—amiento, m. cregie -onthef f ing.
desester/ar, v. tr. van matten of tapij ten ontdoen; r. fig. fam. zomeir-kleeren
aandoen; baard en snor scheren; —o,
m,. weg-nernång der smatten of (tapijten.
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desestim a, f. —arien, verachting, g e ring-schatting; verlies van gioede n a a m ;
—ar, v. tr. nået meer achten; r. zichzelf ondersehatten.
desestivar, v. tr. verstouwen (lading).
desestopar, v. tr. van 't „werk" of d e
prop ontdoen.
deséxito, m. tegensJag.
desfacedor, m. (oud en fam.) die t e niet-doet, vernietigt; desfacedor, de
agravios, y enderezador de tuertos,
hersteller van grieven en opheffer
van onrecht (Don Quijote).
desfachat ado, a. f am. schaamteloos; —
ez> f. onbeschaamdheid, onhebbelijkhedd.
desfajar, v. tr. ontzwachtelen, van windsels, band (en) of go-rdel ontdoen.
desf ak/ar, v. tr. afhouden, inhouden (v.
e. som); verduisteren; —o, m. afhoudång, inhouding, korting (v. e. som);
verduistering.
desfallec/er, v. tor. verzwakken, de krachten verminderen; intr. weg-kwijnen;
allengs verzwakken; —imiento, m. b e zwijming; verkwijning, verzwakking.
desfavor/able, a. ongunstig; —ecedor,
-a, m.. f. die tracht te benadeelen
of leed a a n te doen; a. ongdnstig,
nået begunstigend; —^ecer, v. tir. niet
langer begunstigen; afstooten; ook:
benadeelen door waarde of verdiensten
te verkleinen; niet staan (kapsel; to oi
emz.); —izar, v. tr. de gunst doen verliezen, in ongenade doen vallen.
desfigura/cion, f. misvorming, verrniinking, onkenbaar-making; =
—miento, m. —r, v. tr. mis-vormen, verminken, onkenbaar maken; beder ven;
r. mis-vormd worden of zich rnisvormen of verminken; geheei van
streek raken en 't toonen.
desfijar, v. tr. los-rukken (ook fig.).
desfila/dero, m. nauwe door-gang of
bergpias; —r, v. tr. los-rijgen; fam.
uitflappen; intr. defileeren (troepen);
volkst. s ter ven.
desfile, m. défilé, voorbij -trekking (van
troepen), parade.
desflecar, v. tr. nitrafelen.
desflora cion, f. ('t^ afvallen der bloemen;
ontmaagding;
—r, v. tr. de
bloem(en) weg-nemen; doen verwelken, flets of dof maken; ontmaagden;
even aanroeren.
desflor/ecer, v. intr
r. de bloem(en)
verliezen; —ccimiento, = desfloracién
I; —o, rn. afschaving der h u i d e n a a n
de haar-zijde (bij zeem-touwers).
desfog/ar, v. tr. uitweg geven (vuur);
bot-vieren (hartstocht); v. intr. zich a a n
zijn woede over-geven, zich luide b e -

desfollonar
klagen; or. zich aan tootrn of hartstochten overgeven; —onar, v. tr. het
ziund-gat of de p a n brelken van; (zeet.)
de steun-stukken (v. ie. mast) wegnemen; —ue, ni. luchting, botviering
(hartstocht); (het )geven v. e. uitweg
aan vuur.
desfollonar, v. tr. ontbladeren (wijnstok).
desfondar, v. tr. de bodem iinslaan van;
(zeet.) de bodem (v. e. vaar-tuig) doo>r' steken; r. de bodem veriiezien.
desformar, v. tr. mis-vormen.
desforialecer, v. tr. slechtem (vesting-werken), van troepen ontdoen.
desfortificar, v. tr. onitmantelen (vesting).
desforzarse, v. r. (ue) wraak nemen.
desfrena/damente, adv. teugelloos, bandeloos; —r, v. tor. r. van de teugei
ontdoen, em =
desenfrenarse.
desgaire, m.- gemaakte onveirsehilligheid
of slordigheid; min-achtend air: al
desgaire, onverschillig -weg.
desgaj/adura, f. breuk v. e. tak waar
hij aan de stam vast-zk; —ar, v. tr.
(tak) af rukken; breken, stuk-maken;
verstikkem (kiemen van vijandschap);
r. loiS-gaan, in stukken gaan; zich ('t
lichaam of de kleeren) verscheuren;
se desgajan las nubes, 't stort-regent;
—e, m. losscheuring, losbarsting, zie
vor.
desgalanar, v. tr. onttooien.
desgalg/adero, m. steike, steile helling;
—ar, v. tr. v. e. hoogte werpen; r.
langs „oinbegaanbiare" paden vluchten; Am. P. toe -sitroomen, toe-ij<le|n
(volk); neer-rollen (steenen en steenbrokken).
desgalichado, a. fam, slordig gekleed;
zooder wereld-kennis.
desgana, f. afkeer, gebrek aan eet-liust;
—r, v. tr. de eetlusit benemen; tegen maken; r. de eet-lust verliezen; afkeer krijgen van.
desganchar, v. tr. de takken ontrukken
aan.
desgaiii/farse, v. r ; = —tarse, v. r. uit
adle maoht luidkeels sehreeuwen.
desgarbado, a. ploimp, zonder zwier of
hevalligheåd.
desgargantarse, v. tr. = desganitarse.
desgargolar, v. tr. uitdorschen (hennep).
desgaritar, v. tr. u k de koers g a a n ; r.
v. e. plan afzien, van idee veranderen.
desgarra/do, a. onneibbelijk, driest; —
dor, a. (hart-)verscheurend; —miento,
m. verscheuring; —r, v. tr. verscheuren, (fig.) 't hart, de ooren; r. zich
zich verwijderem, iemands nabijheid
vermijden; zich a a n uitspatitimgen overgeven.
desgarr/o, seheur; verscheuring; onbe-

54

deséranzar

sehaamdheid, driestheid; snoeverjj; —
on, m. groote seheur; flard.
desgast/ar, v. tr. langzamerhand verstornp e n ; dun maken; beder ven; r. verzwakken; —e, m. slijting, slij tåge; verdunning.
desgatar, v. tr. ontdoen van de plant
genaamd gatas (katte -kruid).
desgaznatarse, v. r. = desganitarse.
desglos ar, v. tr. van „glossen" of aanteekeningem ontdoen; bl aden (uk gerechtelijke akte) weg-nemen; —e, im.
ukwisseling of schrappiing v. „glosse"
of aanteekening; doorhaling (hipoteek).
desgoberna/do, a. geen orde op zijn
zaken houdend; uk-elkaar, onklaar;
—dura, f. afbinding der aderen (bij
p a a r d e n ) ; —r, v. tr. (ie) in de war sturen (beheer); uk het lid trekken,
ontwrichten; slecht besturen (schip);
r. belachelijke bewegingen maken onder 't dansen of loopen (met opzeit).
desgobierno, m. wan-beheer; -gedrag.
desgolietar, v. tr. de hals afslaan (v. e.
flesen), 't boven-eind breken (v. e.
våas); r. fig. afdoem wat aan de hals
hindert (das, boord).
desgomar, v. tr. ontgommen.
desgonzar, v. tr. = desgoznar; fig. nit
edkaar nemen.
desgorrarse, v. r. zijn hoofddeksel afnemen.
desgoznar, v. tr. r. uit de hengsels of
scharnieren nemen, gaan, fig. lichaamsverwiringingen doen.
desgracia, f. ongeluk; tegen-spoed; ong e n a d e ; onbevalligheid; ongevalligheid;
ongesteldheid; por desgracia, ongelukkigerwijze; —damente, adv. ongelukkigerwijze; —do, a. uk de gunst, in oingenade; on-bevallig, plomp; on-gelukkig, ellendig; estar desgraciado, tegenloopers hebben; ser desgradiado, on-gelukkig zijn; —r, v. tr. niet meer begunstigen; intr. mis-lukken, vroeg aan jzijo
eind komen; r. met iem. breken, zich
zijn ongenade op de hals halen; oinwel
worden; ont -aaxden, zijn geschiktheid
verliezen; niet slagen; onbruikbaar
woirden (paard).
[veren (veid).
desgramar, v. tr. van 't honds-gras zuidesgran adera, f. werktuig om de druiven v. d. steeltjes af te doen; —ador,
m. —adora, f. ontkorrelaar, -ster a, a.
zie 't w.w.; —ar, v. tr. ukdorschen,
ui tkorr el en, van b essen on tdo en; fam.
dood maken; fam. rond-strooien; r.
los-korrelen, de bessen los-laten; vierslijten (pan v. e. vuur-wapen); —je,
m. uk-korreling, uitdorsching.
desgranzar, v. tr. ziften; (verf) fijn-maken.

desgraza
desgras/ar, v. tr. ontvetten; —s, m. uitgedreven vetdeelen; vet bewaard voor
verschillen.de toebereidingen; on tveittdng.
* . .
desgrena/do, a. met verwarde haren;
(fig.) droevig, ontsteld; —r, v...tr. de
haren in de war brengen, los laten
hangen; r. 't kapsel los-maken, zich
de harem in de wair maken.
desguarnecer, v. tr. v. e. versdering ontdoem; van krijgs -volk of -voiorraad ont blooten; een stuk weg-neimen en zoo
onklaar maken; onttuigein, aftuigen.
desguazar, v.-tir. bewerken (hout), afsehaven.
desguince, m. papier -werkers -mes om
de lompen te- snijden.
desguindar, v. tr. (zeet.) strijken, neerlaten; r. ziich laten neer-glijden, snei
dalen.
[molen).
desguinzar, v. :r. lompen snijden (papierdeshabita/do, a. onbiewoond; —r, v. tr.
verlaten (huds, stad, land).
deshabitua don, f. ont-wenning; —r, v.
tr. ont-wennen; r. zich ont-wennen.
deshacedor, m. alleen in: deshacedor
de agravios, bersiteller van onrecht.
deshacendado, a. niet gezegend met
aardsche goederein; die zijn" fortuin
verlorem heeft.
deshacer, v. tr. (als hacer) verbreken;
te-niet-doen; verslaan; omver-werpen,
neerslaan; uilwisschen, -schrappen; afschaffen; verkwisten; smelten; opheffen (bepaldng, wet a. a.); in stukken
verdeelen; oplossen; verniinderen, ver'lichten; afdaniken (troepien); dunner
maken; x agravios, onrecht
hersteillen; la mudanza, dafns^pas of figuur
m tegenover-gestelde richiting herhaien; r. (de) zich ont doen (van), wegzemden, afdanken;* door veirlangen gekweld worden; zich met heftigheid
rech--vaaorddgen; verdwijnen, optrekken;
opgaan in; weg-smellen; vorm of
vastheid verliezen; —se, ook: zichtbaar afvallein.
deshaldo, m. (het) scheren der schapen
in Maart; =
marceo.
desharrapa/do, a. haveloos, met lompen
bedekt; —miento, rn. havelooisheid, armoede.
deshebillar, v. tr. los -gespem, van de
gespen ontdoen.
deshebrar, v. tr. uitrafielen; goud ofzilver in dr aden uittrekkeSn; in zeer
dunne påaikjes snijden.
deshech/a, f. neder-laag; voor-wendsel,
veinzerij; ref rein; jiuiste udtweg of uiiitgang; fatsoenldjk heengaan; hacer la
deshecha, zich voor den d o m m e h o u den, doen "of men van ndets weet; —
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izar, v. tr. omttooveren, de betoovering
of beheksdng ontnemen a a n ; —izo, m.
onttoovering; —o, a. hevig, ontstuimdg
(wind, storm a. a.) fuga deshecha,
over-haaste vlucht; Am. C o l . ' = deshecha, judste uitweg a, a.
deshela dura, f. Idooi, ontdooding; —r, v.
tr. (ie) ontdooien, doen smeliten; aanmoedigen; intr. dooien; deshiela, het
doodt; r. ontdooien, smelten.
desherbar (ie of ye), v. tr. van onkruid
o nt doen, wieden.
desher/edacién, f. ont-erving; ont-ervingsakte; (het) onterfd-zijn; (het) ontbreken v. erfgenamen; —edar, v. tr.
ont-erven; zijn gunst oinitzeggen; r.
zoo handelen dat men een erfends
veddesit; verbasterd zijn; —encia, f.
ont-erving; (het) ontbreken van erfgenamen; ('t) aan de staat vervaillen
leener erfeniis.
deshermanar, v. tr. broeders of zusters
in onmin met elkaar br engen; schend e n (ddngen waarvan 'n p a a r ) ; r.
zich niet als broeders of zusters g e idragen; geschonden worden (paar).
desherra/dura, f. paarde-zieikte door het
niet beslagen zijn; —r, v. tr. (ie) de
b o d e n , ijzers, boei-ijzeirs, afdoen van;
r. zijn hoof-ijzers verldiezen (paard).
desherrumbrar, v. tr. van roest ontdoen.
deshiel/amiento, m. knuidng van 't ijs;
ontruiming (eener haven); —o, m.
kruiing van \ ijs; dood.
deshilachar, v. tr. udtrafelen (weefsel),
er pluksel van maken; r. udtrafelen.
deshil/adiz, m<. floret- of afval-zdjde;
—ado, m. uitrafeling eener stof om
die å jour te borduren; —ado, a.
achteir-elkaar-aan
marcheeren
(éé,n
voor één): a la deshilada, de een
aichter de ander; fig. gendepig; —ar,
v. tr. udtrafelen, uiitpluizen; in pl^kjes
snijden; een zwerm oude bijen af«scheiden, door hun een inieuwe korf
t e geven; r. uitrafelien, afrafeien; o,
m. af raf el ing, uitrafeling; afscheijddng
v. e. oude zwerm bijen in een niieuwe
korf.
deshilvanar, v. tr. los -tornen.
deshincar, v. tr. uitrukken.
deshincha/r, v. tr. zwelldng verminderen
of doen ophouden; luchten ('t hånt);
r. zdjsi zwelldng verliiezen, min der g e zwollen worden; de idrift af leggen, de
geest ontspannen; niet meer „opgjeblazen" zijn; —zon, f. verminderdng of
ophouddng van 't zwellen; slinking.
deshoja dura, f. blader-val; bladerlooshedd; ontbladering; ^strippen" van t a b a k ; —miento, rn. = vor.; —r, v. tr.
ontbladeren, ^strippen" (tabak); b e -

deshoje
der ven, doen verwelken; intr. r. de
bladeren - verliezen.
deshoje, m. =
deshojadura.
deshollejar, v. tr. pellen, schillen.
deshollina/dor, in. schoorsteen-veger, -bezem; fam.. mieuwsgierige; —r, v. tr.
vegen
(schoor steen); fam. schoone
kleeren
aantrekken;
schoonmaken;
fam. bespiionmeeren, begluren.
deshonest/ar, v. tr. ont-eeren, belasteren;
r. eigen waardigheid uk het oog
verliezen; —idad, f. gemeenheid; onfatsoenlijkheid; on-tuchtdgheid; —o, a.
gemeen, onwel-voeglijik.
deshonor, m. on-eer; ont-eering; verldes
van krediet of goede n a a m ; smaad; —
ar, v. tr. ont-eeren; in eer en goede
naam aanranden; berooven v. e. eerepost of van eer-bewijzen; r. = deshonrarse.
deshonra, f. on-eer, diskrediet;
onteering (van vrouw of meisje); ongeoorlobfde gemeeruschap; ten er a deshonra, ont-eerend achtetn; —buenos,
m. lasteraar; ont-aarde; —damenies,
adv. op on-eer-volle of on-eerlijke
wijze; —do, a. on-eerlij\k, on-eer vol; —r, v. tr. ont-eeren; in oneer of diskrediet brengen; honen;
r. zijn eer verliezen, in on-eier komesn.
deshonroso, a. ont-eerend, on-eer-vol;
smadelijk.
'
deshora, f. ongeleglen uur; a Ideshora(s),
oingelegen.
deshornar, v. t j .uit de oven halen.
deshospedamiento, ni. oin-gast-vrijheid,
deshuesa/do, a. zonder beenderen of patten;
r, v. tr. van de boitten of
pitten ontdoen.
deshumedecer, v. tr. drogen,
deshumillar, v. tr. uit vernedering opheffen; r. zich krachtig opheffen uit
vernedering.
desidi/a, f. vadsigheid, kuidieid; on-achtzaamheid; —oso, a. kri, vadsig; smerijg.
desierto, ni. woestijn, wildernis; a. verlaten.
designa c;6n, f. aanduidiing, aanwijzing;
bestemming; —r, v. tr. aanduiden, aan wijzen (oék voor amt); ( p l a n ) m a k e n ;
—tivo, a. aanwijzend, aanduidend.
design ,/io, im. voor-nenien, plan; —o,
m. (algebra) verandering van teeken;
a. (algebra) verschilleinde teekens heb'bend.
desigual, a. ongelijk; niet gelijkend;
oneffen (weg); fig. moeilijk te bereiken, gevaarlijk; fig. onbestendig,
veranderlijk; —ar, v. tr. ongelijk m a ken; niet meer bij-elkaar-passend maken; r. uitmunten in verdienste, deugd
enz.; —dad, f. ongelijkheid; onbe-
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d^stavado

stendigheid; onrecht; oneffenheid (terrein enz.).
desilusion, f. ontgoocheling; —ar, v. tr.
illuz% benemen, ontgoochelen, uit de
droom helpen; r. zijn illuzies verliezen.
desimpresionar, v. tr. de oogen openen,
uit de droom helpen.
desinclinar, v. tr. een neiging weg-neanen; tegen maken.
desincorpora/clon, f. uittreding, uit korps
of lichaam; afdanken; —rse, v. r. zich
afscheiden, niet meer korps of lichaam
vormen.
desinencia, f. (spraakk.) uitgang.
desinfec/cion, f. ontsmetting; (het) wegnemen der besmetting; —tar, v. tr.
ontsmetlen.
desinflamar, v. tr. ontsteking weg-nemen
van; slinken, niet meer ootstoken zijn;
månder vurig zijn.
desintlar, v. tr. zwelling doen slinken,
weg-nemen van.
desinsacula cion, f. opneming der stemm e n uit stem-^urn"; —r, v. tr. uit
de stem-,/urn" neen (stem-brief jes).
desinte/rés, m. belangelooshedd; —resado, a. belangeloos.
desinvernar, v. (in)tr. (ie) uit de winter-kwartieren (doen) gaan.
desinventir, v. tr. (i, die) mii-1. een troepenbeweging te-nietHdoen, om de eerste
slag-orde te herstellen; finantiéele operatie niet laten door-gaany fondsefri
terug-nemen die ermee gemoeid waren.
des'st/irniento, m. ('t) afziien, ('t) niet langer voi-houdien; —ir, v. tr. afzien; ophouden; rechtst. afstand doen.
desjarr/etadera, f. instrument om 't kniegewricht der stieren door te snijdem;
—etar, v. tr. 't knie -gewricht door-snijden; de pas afsnijden (fig.); l a m - Wtlputten, z'n kracht benemen a a n ; —
ete, m. 't .afisnijden v. de knie-pe<3s.
desjugar, v. tr. 't sap uitknijpen, uitpersen.
[binden.
desjuntar, v. tr. vaneen scheiden, ontdeslabonar. v. tr. ontschakelen, de schakels losdoen van; de knoopen of
banden breken van, vaneen-doen; r.
zich van iem. los-maken.
deslamar, v. tr. van modder ontdoen.
deslardarse, v. r. vermageren.
deslastr/aje, m. zeet. weg-werpen van
de ballast; —ar, v. tr. zeet. van ballast ontdoen.
deslava/do, a. fig. onbeschaamd; —r,
v. tr. vluchtig wassehen . of reinigen;
(kleur) over-matig verdumnen; (stof)
bleeker makeri door aan vocht bloot
te "steilen; r. bleek- worden (kleur);
—zado, a. vrij ongewasschen, goor,

deslazar
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_ z a r , v. tr. =
deslavar, en
vjes.
(hooi) aan regen blootstellen.
deslazar, v. tr. los-maken, los-strikken.
desleal, a. on-trouw, trouweloos; —tad,
f. on-trouw, trouweloosheid; afval.
deslech/ar,
v. tr.
(zijde-wo rinene ontdoen van hun leger; —igar, v. tr. van
de knoppen ontdoen; —ugar, v. tr.
van de ranken of knoppen ontdoen;
—uguiliar, v. tr. =
deslechugar.
deslei/dura, f. oplossing, aanlenging; —r,
v. tr. oplossen, aanlengen.
deslendrar, v. tr. (ie) van neeten zuiveren.
desleng/uado,
a. vuil in de mond;
kwaad-sprekerig; —uamiento, m. f am.
achter-klap; —uar, v. tr. de tong uiitrukken van; r. onbeschaamd praten.
desliar, v. tr. los-maken, open-maken
(pak).
deslig adura, f. los-making, -knooping;
ontwarring; vrijspreking; —ar, v. tr.
los -knoopen, los -maken; ontwarren, uit leggen; vrij -spreken van geestelijke
censuur; van windsels ontdoen; desli-.
gar ios espfritus, de kwade geesten
bezweren; desligar el malefick), de betoovering weg-maken.
deslind/ar, v. tr. begrenzen; duidelijk bepalcn; —e, m. begrenziing; meting
(van land).
daslinar, v. tr. noppen.
desliz, m. (uit)glijding, slipping; mis-stap;
('tv v/egloopen v a n ' t kwiklbij zilver-zuivering; —able, a.-wat uit kan glijden;
—adero, m. glibberige plaats, weg;
glibber-baan; a. = —adizo, a. gilbberig, glad; —amiento, m. (uit)glijding, glipping; —ar, v. intr. (uit)glijden, slippen, giibberen; over jets heen
glijideri; r." glijden, zich laten glijden;
bii ongeluk iets verkeerd zieggen of
doen.
deslomar, v. tr. de lendenen breken;
afbeulen; r. fig. zich afbeulen.
desluc/ido, a. fig. zonder eer of voordeel het slacht-offer van iets; smake loos, onbevallig; —imiento, m. dofheid; on-eer, schaamte over nederlaag, niet-slagen; —ir, v. tr. verduisteren; bekladden.
deslumbr/aiento, m. verblinding; duizeImg;
—ar, v. tr. verblinden; door
schktering overweldigen.
deslustr/ar, v. tr. de glans verminderen
of weg-nemen van; bekladden; —e, m.
vlek. verdoffjng van glans; an-eer;
—oso, a. ont-eeremd; verdoffend.
desmadeja/do, a. week, laf, slåp, zon'. der kracht of sierlijkheid; moedeloos;
—mientO, rri. slapheid, matheid;" smakeloosheid;
—r,
v. tr. verzwakken,

desmedrar

kracht en moed neer-slaan van; r.
alles langs zijn kant laten g a a n ;
kracht en moed missen.
desmadrado, a. door de moeder verlaten (dier).
desmajolar, v. tr. de jonge stekken (der
wijn-stokken) uitrukken; (de sehoenbanden) los-doen.
desmalla dor, a. de malién of mazen
brekend; —r, v. tr. die breken.
desmamar, v. tr. spenen.
desmamonar, v. tr. de water-loten (der
boomen) weg-snijden enz.
desmån, m. wam-gedrag, onbetamelijkheid; ongeluk; muskus-rat.
desmand/ado, a. ongehoorzaarn; —amiento, ni. tegen-bevel, afzegging;
ongehoorzaamheid; —ar, v. tr. afzeggen, afkommandoer en; herroepen (leg a a t ) ; r. zich te buken gaan, door
drift
laten
mee -slepen; de onbeschaamdheid
hebbén
(om . . .); het
vaandel verlaten, zich van de kudde of
't gezelschap afscheiden; —o, rn. =
desmandamiento.
desmanear, v. tr. van de kluisters ontdoen.
[ontdoen.
desmangar, v. itr. van heft of hand-vat
desmanotado, a. linksch, onhandig.
desmantela/do, a. verlaten, van zijn meubels beroofd, slecht ingericht (huis);
afgetakeld
(schip); zonder masten;
ontmanteld (vesting); —r, v. tr. slecht e n (ves ting-werken); verlajten, verwaardoozen; van de masten ontdoen,
aftakelen.
desmana, 1. onhandigheid; —do, a. onhandig; die nergens voor deugt.
desmaranar, v. tr. ont-warren enz.
desmarcar, v. tr. van de merken ontdoen.
desmarojar, v. tr. van mare-takken ontdoen (oiijf-boom).
desmarrido, a. zwak, kwijnend; bedroefd,
treurig.
[wieiden.
desmatar, v. tr. van onkruid ontdoen,
desmay/adamente, adv. op> zwakke, weeke
wijze; kwijnend, moedeloos; —ado, a.
bleek (kleur); in zwijm; zwak; —ar,
v. tr. im zwijm doen vallen; ontmoedigen; intr. zich laten neer-slaan; r.
bezwijmen, flauw vallen; —o, m, bezwijming, flauwte; ontrnoediging; treurwilg, zie sauce de Babilonia,
desmazalado, a. (fig.) zwak, laf, dde
geen stand kan of wil houden; van
streek, uit het veid geslagen.
desmedi/da, f. oinevenredigheid, wanverhouding; maatloosheid; —do, a. mateloos, over- of boven-matig; —rse, v.
r. (i) van regel of verstand afwijken.
desmedr/ar, v. tr. beschadigen, benadeelen; intr. afnemen, verminderen; r.

destnejora
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van zijn goed of mood voor-komen
verliezen; —e, m. verldes, schade, vermindering.
desmejora, f. a c - h e m t - g a n g , verergening
== —miento, m.; —r, v. tr. verslechteren, beschadigen; <r. slechter wordeit (gezondheid a. a.).
desmelar, v. tr. (de) van de honing ontdoen (bije-karven).
desmetena/dura, f. ('t) los-hangen of verward zijn der haren;
r, v. tr.
(haren) los laten hangen, im de war
br engen.
desmembra/cion, f. —miento, m. ontbinding, uiteen-valliiing, v e r m n k i n g ; —
r, v. tr. (ie) ontleden, verminken; uiiteen-nemen, in stukken deelen; ontbinden.
desmemor/iado, a. geheugenloos, vergeetaehtig; —iarse, v. ar. vergeten, het
geheugen, de herinnering verliezen.
desmenguar, v. dm'r. (ooid^ afnemen, jminderen, veddes lijden in • for-Urn, kneddiet, verdienste a. a.; tr. verm nderen,
onjnemen, onttrekken.
desmenti da, f. logenstraffdng; brutale
tegenspraaik; —r, y. tr. (d, ie) logensdraf fen, he eten Idegen; ånders doen )dan
men zegt te zullen doen (== desnientir sus palabras); verloochenen; desmentir el camino, 'n verkeerde weg
inslaan; r. in strijd met z.ehzelf handelen, zich verlooichenen.
desmenuzar, v. tr. kruinielem, vergruizen,
veirgrudzelen, in kleine stuk jes hakken.
desmeollar, v. tr. van 't merg of de
„kruim" ontdoen.
desmerec/edor, -a, m. f. _mdeit langer
waairdig;—er, v. dntr. z'n waarde verliezen, niet langer waardig zijn; •—
imiento, m. blaam, wangedrag.
desmesura, f. bud^enspiorigheid, gebrek
a a n maat; aanstiooitelrjkhedd; —do, a.
kolossaal; boven-matig; —r, v. tr. in
wan-orde brengen; r.
om-ingetogen
op tr eden, zich te buken gaan.
desmigajar, v. tor. of desmigar, v. tr. verikruimelem.
[droefgeesitig.
desmirriado, a. f am. mager, schraal,
desmoch/ar, v. tr. udteinde (horens, takken a. a.) afsnijden van; verminken;
(misbruiken) afschaffen; „tøppen"; v.
d. masten ontdoen (schdp); onthoofden; —adura, f. of —e, m. vermdnking; afgesneden takken; mast-kapping; onthoofding; —o, m. wat yan
boven afgenomen is; snoeisel.
desmog/ar, v. intr. zich vernieuwen (gewed. v. e. hert); —ue, m. gewei-vernieuwdng a. a.
desmoldar, v. tr. uit de vorm nemen;
r. de vorm verldezen.

desrudamente

desmont/ar, v. tr. rooden, (grond) schoonmaken; (aarde) weg-halen; (vuur-wapen) in de rust zetten; van zijn rijdier berooven; uit een-doen; 't bpveinste deel (v. e. gebouw) om verhalen; intr. uitstappen, afstappen, „afstifgen"; r. onklaair worden, uit^elkaarg a a n (machine); uitstappen, afstappen;.
—e, m. rooisel; ontbossching,. ont~
wouding; udt -een -haling of onklaarmaking; afstapping of afstijging.
desmonar, z, tr. de haar-toeu: afsnijden
of uit-elkaar-halen van.
desmoraliza/C'6n; f. zeden-bederf; —dor,
-a, a. m. f. zeden-bederver (—end);
—r, v. tr. verontzedelijiken; owtmoedigen.
desmorona/dizo, a. op 't punt van om.
te vallen; —r, v. tr. langzamerhand
vernielen; r. in puin vallen,
desmostarse, v. r. gisten (druiven).
desmotadera,
f. nopster; gereedschap
daarvoor.
desmot/ador, m. nopper enz.; —ar, v.
tr. noppen.
desmote, m. „noppen" van laken.
desmullir, v. tr. hard maken wat week
was.
desmurar, v. tr. de muren (v. stad of
vesting) neer-halen
desnacionaKzar, v car. inlijven, ont-nationaldzeeren; r. zijn nat'omaal karakter, zijn onafhankelijkheid a. a. verIdiezen, zich aan een vreemde mogendheid over-geven.
desnariga/do, a. zonder of met kleine
(miop-)neus; —r, v. tr. ont-neuzen.
desnatar, v. tr. afroomen.
desnatura/lizacién, f. ont-aarding, on>
natuurlijkwoiriding; ontneniiitng van burgerschaips-rechlen; verbann : ng; —lizar,
v. tr. de burgerschapis-rechten ontnemein; onnatuurlijk, gerreel anoders maken
d a n 't inatuurlijker-wijze moet wezen;
r. zijm nationaliteit verliezen.
desnervar, v. tr. ontzenuwen, krachteloos maken = enervar.
desnevar, v. tr. (ie) van sneeuw o n t j
doen; intr. smelten (sneeuw).
desnivel, m. verlies van water-pas-stand;
ongelijkhedd in hoogLe; —ar, v. tr.
een ander waterpas geven aan, uit de
waterpais -stand brengen, |niett water-pas
maken.
desntfblecer, v. tr. ont-adelen.
desnoviar, v. tr. (voilkst.) pas-getrouwden
ischeiden; voor-genomen huweldjk neet
laten door-gaan van.
desnucar, v. tr. de nek hrekein.
desnud/amente, adv. naakt; onverholen;
duddelijk; — ar, v. tr. ontblooten, udtkleeden; openbaren, bloot-leggen; be-

desobedecer
rooiien; farn. desnudar un santo para
vestir ' a ctro, een gat graven oim
een ander te demp en; r. z x h uitkieed e n ; — de, zich ontblooten van, zich
los-maken van; —ez, f. ontblooting,
naaktheid; —o, a. naakt, ongekleed;
uii-gekleed; berooid; onverholen, duidelijk; fam. no estå desnudo, heeft
wat hij nooddg heeft; m. naakt-figuur.
desobedecer, v. ir. nået gehoorzamen aan.
desobedlen/c'a, f. on-gehoorzaamheid;—
—te, a. om-gehoorzaatn.
desobliga/ci6n, f. onttrekking aan of
opheffing v. e. verplichting; —r, v.
tr. on-aardiig, on-voorkoniiend zijn jegens; v. e. verpilrxhting ont-slaan;
afl eiden; vervreemden (ånderen overdoen); r. 'n verpltiehting vervullen,
of zich op de een of andere wijze
eir aan onttrekkem; 'n gcgeven woord
terug-nemen.
desobstruc/ci6n, f. het ophouden eener
verstopping of obstrukitie; —ivo, v.
verstopping genezend.
desobstru/ente, a. verstopping genezend,
purgeerend; —ir, v. tr. weg-nemen wat
verstopt; purgeeren.
desocasionado, a. van de gelegenheid
verwijderd.
desocup/acion, f. werkeloosheid,
vrije
tijd; —ado, a. werkeloos; vrije tijd
hebbend; onbezet, virij; —ar, v. tr.
ruinieri, ledigen, ontruimen; r. ziich
vrij-maken van zijn bezig-heden, die
afdoen; zich ledigen, vrij-komen.
deso/ir, (gaat als oir) v. tr. (oud) nået
luiisteren naar, ^weigeren toe te staan;
doof zijn voor; —jar, v. tr. 't oog (v.
e. naaid a. a.) breken; r. zich half
blind-staren op åets; 't oog verliezen
(naald enz); —lacion, f. groote droefenis; verwoesting, vernieling; —lado,
a. ontroostbaar, zeer bedroefd; verwoest, vermield; ontvolkt; —lar, v. tr.
(ue) verwoesten, vernielen; r. zeer
bedroefd zijn.
«
desoldar, v. tr. het soldeersel weg-nemen,
los -soldeeren.
desolucion, f. (oud) ont-binding,
afdankimg; losbandigheid, = disolucion.
desoll/adero, m. plaats waar m e n die
menschen ,,'t veli over de poren haalt",
hotel b. v.; —ado, a. onbeschaamd,
brutaal; figura desollada, anatomisehe
figuur die de spieren tooint; —ador,
m. (viller); fig. afzetter; —adura, f.
villing; afgeschaafde plek, ontvellng;
—ar, v. tr. (ue) villen; 't vel over de
ooren halen, afzietten; af sch aven (van
huiiden); desollar la zorra of el lobo
ol alleen desollarla, braken; desollar
la mona, zijn roes uit-slåpen; v. r.
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despacha

zich de huid afschaven, een ontvelling krijgen; —on, m. ont-velling.
deson/ce, >m. af-trekking v. e. zeker
aanlal onzen v. e. hoeveelheid pond e n ; —zar, v. tr. een of nieer onzen
per pond af-trekken van.
desopil acion, f. desopilatie, weg-nem'ng
eener verstopping; —ativo, a. verstopping - weg -nemend.
desoprimir, v. tr. aan verdrukking onttrekken.
desorden, m. wanorde, verwarring; ordeloosheid; rust-verstoring; wan-gedrag.
deisorden/adamente, adv. wan-ordelijk;
buiten-sporig; —ado, a. wan-ordelijk,
ongeregeld, losbandig; in verwarring
(troepen); —ar, v. tr. in wanorde br engen, verwarren; idegradeeren (geestelijke); r. wan-ordelijk, ongeregeld, losbandig worden; wijken, in wan-orde
geraiken (troepen).
desorej/ado, a. met afgesneden ooiren;
—ar, v. tr, de ooren afsmijden van.
desorganiz/acion, f. ontbindiing, omverwerping der orde; —ar, v. tr. ontbinden, de organizatie vernietigen.
desor/ientar, v. tr. verbijsiteren, de weg
bijster maken, in de wair brengen, van
streek m a k e n ; r. ide richting kwijt
zijn, in de war raken; —illar, v. tr.
van de zoom ointdoen; —tijado, a.
met verstuikte pooit(en) (paard); —
tijar, v. tr. (grond) om-werken rondom
jonge planten.
desos/ar(ue, deshueso enz.), v. tr. van
't been de beenderen of de pittten
ontdoen; —ada, f. (volkst.) tong.
desov/ar(ue, deshuevo enz,), v. i n r . kuitsehieten (visch); —e, m. het kuitschieten (van visch); —illar, v. tr.
afwinden (kluw); ontwarren, ophelderen, uit-leggen.
desoxi/dar, v. tr. de zuur-stof ontnemen
.aan; —genar, v. tr. == vor.
despabil aderas, f. pl. snuiter (v. e.
kaars); apenas tiene despabiladeras
la nina, 't meisje zegt maar alles
romduiit, geneert zich weinig; —ado,
a. met open oogen (in plaats van
t e slåpen, zooals men dacht, kirid);
opgewekt; —adura, f. snuitsel; —ar,
v. tr. snuiten (kaars); van 't overtoilige ontdoen; vlug weg-zenden; wakker maken, opwekken; fig. dooden;
r. goed wakker worden; luiheid van
zich afsehudden.
de:spaci/o, adv. langzaam; zachtjes; op
z'n gemak; gedurende lange tijd; —
to, adv. heel langzaam; héel zachtjes.
jdespach/a! i., vlug wat!; —adamente,
adv. vlug, prornt; —aderas, f. pl, wat
m e n vlug doet; „dood-c!oener" .(ant-

despajar
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woo>rd); gelukkige beéindiging eener
zaak; —ado, a. verzonden, afgedaan;
van-de-hand-gezet; f am.
afgemaakt,
dood gemaakt; —ador, -a, m. f.
die vlug e n veel van-de-ha;nd-zie|t;
dooir -tastend m a n ; —ar, v. tir. v a n d e
hand zetten; onder verseheideinen verdeelen; afschepen; weg-zenden; afdoen (zaak); fam. afmaken (dooden);
innta*. „uitpakke!n" (veel praten); r. zich
haasten, zich ont-doen, zich los-maken; —0, m. afzet; verkoop -plaats;
verzendimg; hesluit, bieslissiing; telegram (dépeche); studeer-kamer, bureau, kantoor; patent, brevet; brief
v. e. gezant; sommatie om te betalen,
bevel-sehrift (rechtst.); dar mal despacho, afschepen, vooirzichtig of beleefd weigeren; tiene buen despacho,
is go>ed vooir z'n werk; is 'n goed
zake-man; correr los despachos, de
zakeii vlug afdoen; —urrar, v. tr. fam.
in-elkaar drukken, kapot-maken; fam.
verhaspelen, er maar iets van maken;
een , ; dood-doener" geven; dejar despachurrado, met de mond vol randen
laten staan.
despaj/ar, v. tr. dorschen; —o, m. (of
despajadura) dorsching.
despal/dar, v. tr =
—dillar, v. tr. de
schouder ontwrichten of breken van;
—etillar, v. tr. r. == despaldillar; —
illar, v. tr. van de stokjes ontdoen;
—mador, m. helling, werf, plaats waar
men schepen kalefatert; krom mes
m. twee heften (v. hoefsmeden); —
mar, v. tr. kaåefateren; van de zool
ontdoen (paardehoef); —mé, m. kalefatering, breeuwing.
despam/panar, v. tr. van de overtollige
ranken en bladeren ontdoen (wijnstok); intr. fam. zijn hånt uit-spreken;
ook = despimpollar; r. fam. jeremieeren over een slag of val; —plonar,
v. tr. de scheuten (v. d. wijn-stok)
uk -spreiden, vaneen-scheiden; r. de
hand ontwrichten.
despan/cijar, v. tr. fam. =
—zurrar,
v. tr. fam. de buik open-rijten, opensnijden van.
despapar, v. intr. de kop te hoog hodd e n (paard).
despar/ejar, v. tr. van-een-doen w at bij
elkaar past, bijeen-doen wat nået bij
elkaar hoort, schenden (paar); —pajar, v. tr. onderste-boven smijiten, dooreen-werpen; verstrooien, hier-en-daarheen gooien; fam. veel en in 't wilde
weg praten; —pa jo, m. fam. wel-bespraaktheid; los-tongigheid; ongedwongen véor-komen.
desparram/ado, a. ruimi, open; —ar, v.

despegable

tr. strooien, hier-en-daar-heen gooien;
ver-smijten; r. zich verspreidem, zich
verstrooien; zich aan dolle vermåken
over-geven; —e, m. ver-strooiing (van
strooien).
despar/tir, v. tr. ukdeelen, verdeelen; vaneen-scheiden (vechtenden); —var, v.
tr. van de dorsch-vloer weg-nornen,
er een of imeer hoopen van maken.
despatarr/ada, f. dans-pas waarbij men
de beenen bijzonder wijd ukeen-doet;
fam. hacer la despatarrada* op de
grond gaan liggen en doen alsof men
ziek is; —ado, a. gevalten met de
beenen in de lucht; m. d. beenien
wijd uit een; fam. verbluft, verbaasd;
nit het veid geslagen, over-bluft; —
ar, v. tr. fam. nit het veid slaan,
over-donderen; r. achterover vallien
met de beenen in de lucht; overdonderd worden.
despa/tillar, v. tr. ('t ukeinde) in een
pin of tap fatsoeneeren, zoodat het
in in-keping past; —vesar, v. tr. snuiten (kaars); —vorido, a. ontzet, ontsteld; —vorir, v. intr. r. ontstellen.
ijzen; alleen in de inf. en 't p . <p.
despearse, v. r. de voeten kapot-loopen.
despectivo, a. verachtelijk.
despech/ado, a, spijtig, landerig; —ar,
v. tr. ergeren, vertoornen; vulg. spenen (pecho, borst); —arse, v. r. z k h
landerig of toornig toonen; —o, m.
spijt(igheid), ergernis; woede; verbijting; on-beschaamdheid; spot; a despecho, ten spijt; —ugar, v. tr. van 't
witte vleesch (vogel) ontdoen; r. hals
en borst ont-blooten.
desped/azar, v. tr. in stukken snijden
of verdeelen; verscheuren; r. in stukken gaan; fig. zich alis waanzinnig
aan smart of vreugde over-geven;
—ida, f. afscheid; omtslag; —ir, v.
tr. (i) weg-zenden; ontslaan; werpen;
ukgeleide doen; afscheiden, afgeven
(geur, licht enz.); afschepen, wegsturen; despedir el alma, el espiritu,
la vida, de laatste adern uitblazen;
r. afscheid nemen; —regar, v. tr. van
steenen ontdoen.
despeg/able, a. los te mafoen, van elkaar
te scheiden; —^-ado, a. fig. fam. stuursch,
liefdeloos (vooral jegens onders); —
adura, f. los-making; los-r aking; —ar,
v. tr. los-maken, los-weeken; van eendoen; van-elkaar brengen; iem. v. e.
ander verwijderen; despegar los ojos,
de door slaap be vangen oog -leden
openen; r. los-gaan; v. d. stam los/raken (stek); fig. de genegenheid voor
elkaar verllezen; —o, m. on-aandoenlijkheid,
on-gevoeligheid,
=
desa-

despeinar
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pego; afkeer; verwijdering, verkoeling (vriendschap of liefde); belangsteUing -loosheid; belange -loosheid.
despeinar, v. tr. (haren) in de war brengen.
despej/able, a. weg te m i m e n ; —ado,
a. ointiruirnd; wolkeloos; onbevangen,
scherp-zimnig; glad, effen; —ar, v.
tr. omt-ruimen; ont-warren (kwestie);
r. zich ontspannen; vrijmoediger worden; se despeja el cielo, de hemel
Maart op; se despeja el enfermo, de
zieke kwikt op; —o, m. ont-ruiming;
opluchtimg; ophouden van hindernissen, losse onbevangenheid, zelf-zekerheid.
despel/otar, v. tr. (de harene dooreenwoelen, v e r w a n e n ; —uzar, v. tr. de
haren in de wair brengen van; de haren
te berge doen staan van; ar. zich de
haren in ide war brengen; de haren
te berge voelen ri] zen; == —uznar,
v. tr.
despelfejar, v. tr. villen; ontvellen; r.
zich ontvellen.
despen/ador, m. trooster, opbeurder; —
adora, f. vrouw die de stervenden
verstikte om de dood-strijd te beéindigen; —ar, v. tr. iemands smart wegnemen; farn. dooden (vergelijk ook
despenadora); —der, v. tr. verkwisten,
opmaken; in ledigheid door-brengen.
despens/a, f. provizie-kast of -kamea*;
dagelijksche inkoopen voor 't eten;
voeder-rantsoen v. e. paard (van buitenshuis); betrekking van (major-domus
of hofmeier (hof-meester); zeet. konibuis; —ado, fam. ongerosikamd (paard);
—ero, m. hof-meester; spys- of kelder-meester; uitdeeler, uit ge ver (ptrovizién); proviand-meester (v. e. scbip).
despen/adamente, adv. overijld; stoutmoeidig, vennet el; —adero, m. afgrond; onherstelbaar ongeluk; levensgevaar, onvermijdelijk verlies; helling
•waar-langs men laat afglijden; a. geschikt om iets of zich ervan af te
werpen; —adizo, a. waarvan men zich
makkelijk k a n af werpen; —amiento,
m. (zie ook despeno) af-storting, aftuimeling; —ar, v. tr. afstorten, v. e.
hoogte werpen, in een afgrond smijt e n ; intr. neerploffen, -storten; r. zich
in de diepte, in losbandigheid storten;
—o, mi. 't (zich) in de diepte werpen;
va] in de diepte; eer- of naam-verlies;
buik-loop; verderf, onder-gang.
despepitarse, v. r. zich schor schreeuwen; zeer rad en luid spreken; onbesuisd sp reiken of handelen» fam. despepitarse por una cosa o perscina,i,,wegloopen" met.
Sp.

despiuces
desper/cudir, v. tr. reinigen (wat vervuild was); —diciadamente, adv. nutteloos, zonder baat; —diciado, a. verspild, slecht besteed; —diciar, v. tr.
kwistig wieg-geven, verspillen; wegsmijten .(geld, goed); —dicio, m. verspilling; weg-werpsel; —digar, v. tr.
verstrooien, uiteen-drijven; —ecer, v. r.
fig. vurig verlangen, hunkeren; 't besterven; —ezarse, v. r. zich uitrekken;
—ezo, m. 'uitrekking, en fam. ontwaking; —fecto, m. afslijting, verval;
schade; —nåda, f. bokke-sprong in
een dorpsdans; —nado, a. afgejakkerd;
—nar, v. r. (ie) van de beenen berooven of 't gebruik ervan onmogeldjk
m a k e n ; r. zijn beenen uit zijn lijf
loopen, de beenen breken onder 't
loopen.
despert/ador, m. porder, wekker; zorg,
ongerustheid; —amiento, m. v/akkermaking; ontwaking; —ar (ie), v. tr.
wekken; opwekken; te binnen brengen; in 't leven terug-roepen; nit
een dwaling helpen"; intr. ont-waketi
(ook fig.); r. ont-waken (ook fig.)
zich verheugen; —era, f. voor-zorg,
„voor-ziende geest".
despestanar, v. tr. van de oog-haren berooven; r. de oog-haren verliezen;
ook = desojarse.
despez/ar, (ie) v. tr. a a n 't niteinde dunner maken; plan v. e. teekening a. a.
in evenredige deelen verdeelen; —o,
m. verdunning aan 't uiteinde; inwetking v. e. laag bouwsteenen; —onar,
v. tr. van de steeltjes ontdoen (vrucht);
deelen, vaneen-doen; r. de steel verliezen (vrucht), de as breken (rad,
wiel).
despiadado, a. meedoogenloos.
despicar, v. tr. weer goed stemmen door
voiMoening te geven; r.' wraak nemen.
despichar, v. intr. fam. sterven.
despiert/amente, adv. vernuftig, geestig;
—o, a. ontwaakt, wakker; zorgzaam,
waakzaam, op zijn teilen passend;
levendig, bedrijvig.
despiezo, m. =
despezo.
despilfarr/ado, a. in lompen gehuld;
die zich arm maakt aan onnutte
zaken; casa despilfarrada, huis-houden
van Jan Steen; —ar, v. tr. bederven;
verspillen; —o, m. misbruik; onzindelijkheid; verspilling.
despimpollar, v. tr. ontdoen v. d. overtollige steeltjes of rank jes.
despin ces, m. pl. =-- despinzos; —tar,
v. tr.
Uiitwisschen (schildering); (de
boel in de war schoppen); (de ka arten) dooreen-wa-rren; intr. ontaarden;
r. zich met de kaarten vergissen; uit
li

despiojar
het geheugen gaan (gezicht a. a.);
—zadera, f. laken-nopster; tanget je
der nopsters; —zar, v. tr. (laken) nopp e n ; —zas, f. pl. nop-tangetje
=
pinzas.
despi/ojar, v. tr. (ont)luizen; fam. uit
de ellende opheffen; —-que, m. voldoening voo-r een beleediging, wraak
daarover.
despistar, v. tr. opsporen.
despizc/ar, v. tr. verbrokkelen; r. fig.
al zijn aandacht aan iets wijden.
despla/cer, rn. ergernis, ontevredenheid;
v. tr. mishagen; —tar, v. tr. van 't
zilver-gehalte ontdoen (metalen); —
te, m. ontzilvering (zie vor.); —tear,
v. tr. van de verzilvering ontdoen; —
yar, v. intr. van 't strand teruggaan
(zee).
desplant/arse, v. tr. uit de juiste stand
r a k e n (bij 't schermen of d a n s e n ) ;
—e, m. het uit de juiste stand raken
(bij 't schermen of dansen).
despleg/adamenté, adv. duidelijk, uitdrukkelijk; —adura, f. orutplooiiing, uitlegging, opheldering; —ar, v. tr. (ie)
ontplooien, uiteen^spreiden; ten-toonspreiden; uitleggen, blootleggen; r. zich
ontplooien (ook troepen), uitspreiden
of uiteen-spreiden; ontluiken; —uetear,
v. tr. ranken afsnoeien (v. d. wijn-stok).
despliegue, m. omtplooiing, ui teen-sprei ding.
desplom ado, a. „udt het lood", seheef;
—ar, v. tr. „uit het lood" doen g a a n ;
r. over-hellen; instorten; —e, m. instortiing; —o, m. scheeve stand.
desplugo, pr. pf. van desplacer,
desplumar, v. tr. plukken (gevogelte);
fam. afzetten.
despoblacian, f. ont -veiking.
despobl ado, m. woestenij, onbevoXkte
plaats; —ar, v. tr. (ue) ont-volken.
despo/derado, a. van zijn eigendom a.
a. ontzet; —jar, v. tr. berooven, door
list of geweld zijn eigendom afnemen;
uitzefcten, omt-eigenen; r. zich berooven, zich ontdoen; despojarse del hombre viejo, een nieuw leven beginnen;
—jo, m. berooving; buit; betrekking
die m e n krijgt door over-lijden of
over-plaatsing van de tiitularis; afval
in slachterij; (rechtst.) onttrekking;
pihindering en het geplunderde; (stoffelijk) over-schot; lijf v. e. overiedenle;
despojos, kiiekjes (van spijzen); dar
despojos por derribos, de afbraak
geven voor 't sloopen; mandamiento
d e despojo, (rechtst.) be vel tot teruggave v. onrechtmatig verkregen goed;
afstand van eigendom.
despol/var, v t r . afstoffen, van stof ont-
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ontdoen;
—vorear, v. tr. af-stoff en;
ver van zich af weirpen.
despor/tillado, a. geschonden (gebijt b.v.);
niet meer gaaf; —tillar, v. tr. een
stuk uitslaan, het boveneind afslaan;
(oud,l = mellar, inkepen, kerven, vol
schaardem maken.
despos/ado, a. met hand-boeien aan;
m. f. bruidegom, bruid, jong-getrouwde, verloofde; —ar, v. tr. verloveib
uithuwelijken; r. zich verloven, huwen;
zich vereenigen; —eer, v. tr. eigendom
ontnemen aan; ont-weldigen; berooven; uit betrekking zetten; •— orio, m.
huwelijks-belofte, verloving; huwelijk,
huwelijks-inzegening.
déspota, m. despoot.
despotico, a. despotisch.
despot/ismo, m. despotisme, onbeperkt
gezag; dwimgelandij; —izar, v. intr. als
despoot optreden; —ricar, v. tr. nit flappen, zich onhandig laten ontvallen.
despreci/able, a. veracbtelijk, verachtenswaardig; —ar, v. tr. verachten, minaehten, ver-smaden; —ativo, a. ver.
achtend, minachtend; —o, m. minach. ting, verachtingi;)
/vieirsimadkig.
despren/der, v. tr. los-maken, bevrijden;
r. zich los-maken; snei-neer-vallen; afzien (van); zich omtwikkelen (gas); afstand doen; —dimiento, m. af stand
(v. goederem); belange4ooshieid.
despreocup/acién, f. onbevooroordeeldheid; —ar, v. tr. r. (zich) v. e. vooroordeel of over-heerscheinjde gedachte
afbrengen;
ontdoen van vooroordeelen of over -heerschende denkbeelden.
despreven/cian, f. gebrek aan voor-zorg;
—ido, a. onvoorbereid; coger despreven Id o, onverhoeds over-vallen.
desprop/orcion, f. on-even-rédigheid; —
orcionado, on-even-redig; —orcionar,
v. tr. on-even-redig m a k e n ; —osito, m.
on-gerijmdhead; oinhebbelijkheid^
desprov/eer, v. tr. van voor-raad berooven; ontibåooten van 't noodige; r.
zich ont-rieven; —eidamente, adv. onvoorbereid, onverhoeds; —isto, a. ontbloot (fig.), niet voorzien.
[king.
despueble, m. of despueblo, m. ont-voldespués, adv. later, daarina, d a a r o p ;
déspués de» na> n a afloop van; después
acå, van toen af tot nu toe.
despumar, v. tr. afschuitmen.
despuntar, v. tr. afstdmpen, de punt
afdoen, van de top-blaadjes ontdoen
(koren); „piunten" (stoffen); van de
honig-raten ontdoen (bije-korf); omvaren; hoop-vol, veel-belovend
zijn
(jeugd); uitbotten; aan-breken (dag);
r. de punt veriiezen.

desquejar

163

destinacion

destartal/ado, a. in de war, van streek,
desqu/ejar, v. tr. stekken; — eje, m. stekont-redderd, vervallen.
king.
destazar, v. tr. in stukken snijden.
desqui/ciar, v. tr. nit de hengsels l k h t e n ;
dest/echar, v. tr. van 't dak ontdoen;
ontredderen; uit zijn verband halen;
—ejar, v. tr. van de pannen ontdoen
a a n 't wankelen brengen
(vriend(dak); zonder bescherming, verdedisohap, gunst a. a.); —jarar, v. tr. de
ging of waarborg laten; —ejer, v. tr.
h a k e n breken van; —jerar, v. tr. (stuk j
uit-elkaar-halen (weefsel); fnuiken, verhoait) zagen tot de plaats die de pin
ijdelen; v. r. losgaan, uit -een -vallen
moet worden; —latar, v. tr. van ge(weefsel); —ellar, v. tr. glanzen, flikhalte verminderen (goud); de waar de,
koringen ot strålen afzenden; —ello,
prijs verminderen van; —tar, v. tr.
m. glans, af-schijnsel.
terug-winnen ('t verlorene); weer goed
destemp/iado, a. onmatig, buiten-sporig;
stemmen; r. zijn schade inhalen; zich
heftig; „schreeuwend",
(schildering);
wreken; —te, m. inhåling van verlies;
ontstemd (instr.); —lanza, f. on-standvergelding; en desquite, tot vergelding
vastigheid; —lar, v. tr. storen, van
of vergoeding.
streek brengen; week maken (staal);
desrabotar, v. tr. van de sitaart ontdoen
ont -stemmen (instr.); aanliengen, ver(jonge lammer en).
d u n n e n ; r. koorts -achti-g zijn, bot of
desrancharse, v. r. zich afscheiden van
stomp worden; van streek raken; drifs amen -slåp end en.
tig worden; —le, m. ont-stemdheid
desras/pado, a. zonder baard (åren);
(v. e. instr.); storing, oingesteldheid;
—trojar, v. tr. van stoppels ontdoen,
drift-bui.
n a oogst; —tro jo, m. wieding.
desrazonable, a. onredelijk.
dest/entar, v. tr. (ie) aan verlokking of
desregl/ado, a. ongeregeld, onordelijk;
verleiding ontrekken; —enir, v. tr. (i)
—arse, v. r. ongeregeld worden, ongevan de kleur ontdoen; —iernillarse,
regeld g a a n leven.
v. r. een pees breken;
de
risa,
desreputacién, f. fam. slechte naam,
sehudden van 't lachen.
oneer.
desterr/adero, m. eenzame plaats, als
desrizar, v. tr. van de krul ontdoen.
een
hallings-oord; —ar, v. tr. (ie)
desroblar, v. tr. van de ^klinking" ont(ver-)bannen, ver van zich af werpen;
doen (stuk ijzer).
[takken.
van aarde ontdoen; —onar, v. tr. de
desroriar, v. tr. ontdoen van overtollige
kl uit en of klonten breken (op stuk
destac/amento, m. tro epen-af de eling; —
land).
ar, v. tr. (troepen-afdeeling) afzenden
destet/adera, f. instrumentje aan de uiers
of „detacheeren"; r. zich afscheiden
der koeien om de kalveren te spenen;
v. d. hoofd-macht.
—ar, v. tr. spenen; uit het ouderlijk
destaj/ador, m. soort smeed-hamer (om
huds weg-nemen (kinderen); r. niet
vierkant of rond te smeden); —iar,
meer zuigen (kind); het ouderlijk huis
v. tr. (werk) aannemen of uitbesteden;
verlaten, m a n worden; zich ontwenprijs e n voorwaarden v. onder-neming
destetarse con, met de moeder-melk
vast-steilen; „coiupeeren" bij 't kaartinzuigen; —e, m. spening; —o, m. =
spelen; —ero, m.; —ista, m. a a n destete; aanital gespeende dieren; plaats
nemer; —o, m. aanneming (v. e. werk);
waar m e n jonge of gespeende muadfig. persoonlijke onder-neming; adv.
ezels opsluit.
a destajo, bij aanneming, ook: met
destiempo, a. ontijd; a destiempo, op
ijver; hablar a destajo, spreken alsof
ongelegen tijd.
m e n het „aangenonaen" had; vender
destiento, m. schrik, ontsteltenis.
por destajo, in 't Mein verkoopen.
destierro, m. verbanning, ballingschap.
destalonar, v. tr. afbeitelen (paarde-hoedestil/acién, f. distilleerdng, afdruppeling;
ven); af-trappen (schoeiseil); (koepons)
filtreering; —adera, f. distilleer-kolf,
knippen.
-toestel; Am. P. == destilador; —ador,
destap/ada, f. soort pastei (boven open);
m. distillateur; filter van poreuse a a r —ar, v. tr. open-maken; ontkurken;
d e ; distilleer-kolf; a. distilleerend; g e —iar, v. tr. van de „tapia('s)" ontschikt om te distilleeren; —ar, v. tr.
doen? —o, m. faoi. ontkurking; —
distilleeren;
filtreeren;
over-halen
onar, v. tr. v. d. sponsing") ontdoen
(vloeå-stof); —atorio, a. van 't distil(vat) en zoo open-maken.
leeren of filtreeren; m. distilleerderij,
destaquillador, m. els (v. e. schoenplaats waar m e n filtreert; distilleerkolf.
maker).
destarar, v. tr. de „tarra" aftrekken van,
destin/acién,
f.
bestemming, bestemvan ..tarra" ontdoen.
mings-plaats; —ar, v. tr. bestemmen,

destifio
benoemen; —atario, -a, m. f. geadresseerde; —o, m. bestemming; lot; b.etr ekkdng; bes ternings -plaats.
destioO; m. onvoltooide h o n g - r a a t van
zwarL-achtige honig.
destit/ucion, f. ontzetting, afzetting (uit
amt); —uido, a. verstoken, beroofd,
ontdaan; afgezet; —uir, v. tr. afzetten,
ont-slaan; beroovem (van).
destocar, v. tr. het kapsel of hoofddeksel afnemen; r. ziich 't hoofd omtblooten.
destor/cer, v. tr. (ue) wait verdrongen
of verdraaid is recht maken; hers teilen, weer op orde brengen; uit- of
los-winden; r. zich los-winden; van
zijn koers afwijken; —gar, v. tr. prov.
de takken breken (v. e. eik) doer erin
te klimmen, om er de eikels ult te
halen; —nillado, a. fam. onbesuisd,
ombezonnen; —nillador, m. schroevedraaier;
—nillar, v. tr.
los-draaien
(sehroef); r. door-slaan; uk zijn koers
gaan (fig.).
destoserse, v. r. hoesten, om een vraag
te ontgaan, of te doen alsof men
niet hoort.
destr/abar, v. tr. van de kluisters ontdoen; los-maken, vaneen-doen; —aiHar, v. ter. (de jaichthonden) los-laten;
—al, m. bijkje met twee scherpe k a n ten om hout te hakken; —am ar, v. tr.
de inslag ot het weefsel uiteen-doen;
verijdelen; —enzar, v. tr. ont-vlechten;
(vlecht) Is-maken; r. los-gaan ( w a t g e vlochten is); —eza, f. handigheid,
vaardigheid; scherm Jkjunst; list.
destri/par, v. tr. van de
ingewanden
ontdoen; dedigen; vertreden; —pate(rrones, m. fam. dag-looner, die de
grond bewerkt; —unfar, v. tr. de troe ven laten vallen van; troef speisa
om ze uk te putten.
destro/car (ue), v. tr. weer terug-geven
wat men geruild heeft; —'n, m, geleider v. e. blinde; —namiento, m.
onttrooning; —nar, v. tr. ointtroonem;
—ncar, v. nr. de stam afsnijden, veilen; verminken (beeld, boek enz.);
dwars-boomen (plansnen); afsnijden; in
d e rede vallen; —zar, v. tr. breken,
ikapot maken, verbrijzelen; verslaan
(troepen); verbrassen (fortuin); —zo,
m. bréking, verbrijzeling, verwoesting; geweldige nederåaag; —zon, a.
sleetsch, die veel slijt.
destruc/cion, f. vernieling, onder-gang;
—tible, a. vernietigbaar, verwoestbaar,
vergankelijk; —tivo, a. vernielend, verwoestend; —tor, -a, m. f. ver ni eler,
verwoester; —torio, = destructivo.
destrueco, m. =
—eque, m, weder-
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zijdsche terug-gave van 't geruidde;
— ible, a. = destructible; —r, v. tr.
verweesten, vcmielen, vernietigeii; verkwisten; ruineeren; —yente, a. vernielend.
desu cacion, f. ukpersing van 't sap;
—dar, v. tr. 't zweet weg-vegen, het
zweet en doen ophouden.
desue/Iar, v. tr. ontzoolen; —llacaras, m.
fam. baard-schrapper, barbier; onhebbelijke vlegel; —Ho, m. ont velling;
viking; fam. onhebbelijkheid; es un
desuello, ze halen je 't vel over
de oe-ren; —rar, v. tr. uitwasschen
(boter); —ro, m. ontmelking v. d.
beter.
desun/cir, v. tr. afspannen ossen); —
ido, a. on-samen-hangend; —ion, f.
on-eenigheid; ' on -samein -haingendheid;
mis -verstand, on -éens -gezimdheid; —
ir, v. tr. uiteen-doen, scheiden; im onmin brengen; r. omeenig worden; zich
van elkaar scheiden.
desu ri ar, v. tr. de nagels ont-rukken;
van de oude wortels ontdoen; r. de
laagiejs verljez.en; veirgieefsiche pogingem
doeiå;
hard-nekkig
een
veTketerde
ineiging volgen; fam. 'n moeilijk of
peuterig werk m. d. handen ijverig
doen.
desur/car, v. tr. de voren of sporen
weg-maken van; —dir, v. tr. ontzoomen.
desus/ado, a, ongebruikeilijk; —ar, v. tr.
omtwennen; r. niet of niet meer gebruikelijk zijn of worden; —o, nm.
onbruik; —tan ei ar, v. tr. van kracht
of vastheid berooven.
desva/har, v. tr. van de doode takken
enz. ontdoen; —ido, a, slungel-achtig,
stakerig; verdofd (kleur); uit de voeg e n ; —inar, v. tr. doppen.
desval/ido a. verlaten, verstoken van alle
hulp; —ijar, v. tr. (be)stelen door uilt
een valies te neimen enz.; —imiento,
m. verlatenheid, gemis van alle hulp.
desvån, m. vliering; desvan gatero, nokvliering.
desvan/ecer, • v. tr. doen verdwijnen; verkwiisten, vernielen; hoog-moedig mak e n ; r. verdampen, optrekken; duizelingen of flauwten hebben; verdwijnen,
vervluchtdgen; —ecido, a.
hoog-moedig; —ecimiento, m. trots,
aammatiigimg; verblinding.
desvaporizadero, rn. plaats waar damp
opstijgt die men ruikt.
desvar/ar, v. intr. (uit)glijden, glippen;
ook: weer vlot Tåken (schip); —ada,
a. ijlend, dolzinnig; uit de band, buiten-siporig; —iar, v. intr. ijlen, malen;
onredelijks
vragen,
voor -steilen of
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aannemen; r. v. e. gevolgde regel afwijken; —io, m. wartaal, ijlkoorts; dolzinnigheid; grilligheid.
desve/dar, v. tr. 't verbod opheffen van;
—ladamente, adv. zorg-vuilddg, nauwkeurig, zich geen rust gunnend; —lar,
v. tr. beletten te slåpen; voort-durend
verontrusten; r. de slaap verliezen;
zdch wakker houden; zich toewijden,
vol-ijverig en waakzaam zijn; —lo, m.
slapeloosheid; bezorgdheid.
de sven'ar, v. tr. van de aderen of nerven
ontdoen (vleeseh, blad); strippen (tabak); —cijar, v. tr. uiteen-doen, entb i n d e n ; r . (zich) een uk-het-lid ga an
of ukzakking op de hals halen; al
zijn best doen; —dar, v. tr. van bldnddoek of zwachtel(s) ontdoen; —ta ja,
f. nadeel, schade; tener desventaja,
't onderspit del ven; —tajoso, a. omvoordeelig, schadelijk; —tar, v. tr. (ie)
de wiind of lucht uitdrijven van; venitileeren; —tura, f. tegen-spoedr, ongeluk;
—turado, a. ramp-spoedig; onschadelijk, stumperåg.
desverg/onzado, m. f. en a. schaamteloos (mensch); gemeen (mensch); —
onzar, (iie) v. tr. de schaamte wegn e m e n ; r. tegen de wel-voegelijkhedd
handelen of spreken; einnstig belieedigen; —uenza, f. schaamteloosheid,
gemeenheid.
desvestir(se), v. tr. r. (i) (zich) ukkleeden.
desvi/ac*6n, f. ukwijkimg, afwijkiing; afscheiding, verwijdeiring; —ar, v. tr. afbrengen, afiieiden; ointaraden; doen afwijben; afweren; ont-wijken; afwenden;
r. atwijken; van de weg afgaan, verdivalen; op-zij-gaan; —ejar, v. tr. van
't oude vee ontdoen (kudde).
desvlo, m. afwijking ,ont-wijking, afkeer; afwendimg; verwijdering; verachting.
desvir/ar, v. tr. rondom 't overtollige
afsnijden (een zool); —gar, v. tr. omtniaagden; r. voor 't eerst iets doen
(b.v. een tooneel-stuk schrijven); —ilizar, v. tr. ontimannen; oimtzenuwen;
—tuar, v. tr. verzwakkexi; kracht of
deugd ontnemen; r. kracht verliezen
(b.v. drank); uiitwerking verliezen (geneesm.).
desvivirse, v. r. srnachten van liefde;
branden van ongeduld; buiten zijn
gewone doen g a a n ; desvivirse por
opgaan in.
devolv/edor, rn. bank-schroeve-draaier;
—er, (gaat als volver) v. tr. vei vormen, hervormen; ook: (grond) bewerken, bebouwen.
desyemar, v. tr. van de dooder ontdoen.
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deszocar, v. tr. (ue) verzwdkken (voet).
deszumar, v. tr. ontsappen, van 't sap
omitdoen, uitpersen.
detal, adv. in 't klein (verkoopen); capitan del detal, officier belasit m. d.
bijzoniderheden der proviandeering.
detall/ado, a. omstandig, —ar, v. tr.
in bijzonder-heden vertellen of opnoemen; —e, m. bijzonderheid; —ista,
m: f. die i n . d e bijzonder-heden uitrnumjt.
deten/cion, f. oponthoud; ukstel; aanhouding; wederrechtelijk bezi.t, tegengemhouding, weerhouding, inhouding
= —er, gaair (als tener") v. tr. tegenhouden, aan-houden, beletten te gaan;
gevangen zetten; weer -houden; r. ophoudein, stdl-staan; 'te laa/t zijn; nadenken, overwegen; zich inhoiuden;
blijven steken; —idamente, adv. u k voerig; aandachtig; na rijp beraad,
n a onclerzoek a. a.; —ido, a. ingehouden, tegen-gehouden; stil-gehouden;
langzaam;
besluiteloos;
aandachtig,
nauwkeurig; —tacion, f. ontitirekking
(van iem. eigen-dom); —tador, -a,
m. f.
onrecht-matig
bezkiter;
tar, v. tr. onttrekken, weder-rechterlijk bezdtten of in bezk neaaien; —te,
m. onttrekkiing, wederirechtelijk bezit.
deter/gente, a. wond-zuiverend; —ior,
a. mdnder-waardig, van røindere ikwaliteit;
—ioracion, f.
verslechtering;
achterudtgang; beschadiging, benadeeldng; —iorar, v. tr. besehadigen^ be?
derven; r. bederven, ver-slijten, aehteruit-gaan (in die zin); kracht of
deugdelijkheid verliezen; —:'oro, m.
af-slijting; verval, beschadiging; verder = deterioracion.
determin/acion, f. beslissing, vast-sitelling; vastberadenheid; —ado, a. beslist, vastges.teld; vast -beraden, kloek;
—ante, a. bepalend, vast-sitellend; bteslissenjd; —ar, v. tr. vast-steilen, bepaden; besldssen; onder-scheiden,
iets
bunnen omischrijven of noemen; overhalen; d e e r m i n e e r e n ; scheidsrechterilijke uitspraak doen; r. besluit nemén.,
partij kiezen; —ativo, a. bepalend.
deters/i6n, f. detersie, reimgrng; —ivo^
a. reinigend (wond); —orio, a. m>. zudverend (mdddei); ook in an dere zin
reinigend.
detest/able, a. af-schuwelijik; verwerpelijk, verachtelijk; —acion, f. ver-afschuwing; verwerping; afkeer; —ar,
v. tr. ver-afschuwen; niet kunnen uitstaan.
detiene-bu'ey, m. stal-kruid (plant).
deton acion, f. knal, ontploffing; —ar,
v. intr. knallen, ontploffen.

detraccion
detrac/cion, f. achter-klap; verwijdering,
afscheiding; —tar, v. tr. zwart -maken,
belasteren; ook = detraer; —tor, m.
-a, f. kwaad-spreker.
detraer, (gaat als tråer) v. tr. r. ^zich)
verwijderen; bekladden, belasteren.
detrås, adv. achter; achter de rug; —
de, prep. achter.
detr/imento, rn. schade, nadeel; beschadigiing; —itico, a. (aardk.) bestaande
nit overblijfselen; —ito, m. over-blijfselen van vroegere .planten en dier en
of van rotsen; uitsehot; 'udtscheiddngs Btof.
deud/a, f. sehuld (geld a. a.); zonde;
verpåiichti ng; verwante (vrouw);
zie
deudo; —o, m. verwante, (bloed-)verwantschap; —or, m. schuldenaar.
deus-ex-måchina, m. redding uit de hemel, deus -ex -machina,
Deuteronomio, m. Deuteronomiurn, vijfde
boek v. d. Pentateuch.
devalar, v. daitr. afdrijven.
devanadera, f. haspel^ afwinder; tooneelt oe stel dat draait.
devan/ador, -a, m. garen-afwinder; alles
waarom garen gewonden, .klos; —ar,
v. tr. afwinden,
opwinden; winden,
roind-wikkclen; r. zdch af- of opwinden, zich wiikkelen; —ear, v. intr.
droomen, war-taal spreken; onzin uitslaan; —eo, m. droomerij, afdwaling
(der gedachten); tijd-verbeuzeling; ijdel
pogen.
devast/acion, f. verwoesting; woestenij;
algeheel ver val; —ar, v. tr. verwoesten.
devengar, v. tr. verdienen door arbeid
cf diensten; (rechten) verkrijgen.
devoc/ion, f. gods -dienstigh eid; godsdienstplicht; toewijding;
devociones,
gods-dienstige verrichtingen; —ionario,
m. kerk-boek; —ionero, ni. femelaar.
devol/ucion, f. teruggave; ter*ugzending;
toevalling v. e. recht; —utano, m. die
dn 't !bezdt v. e. hem toegevallen goed
komt; utivo, a. dat een. zaak voor hooger rechts-kollege krengt; —uto, a. toege vallen, v. e. recht; —ver, v. tr. (als
volver) terug-geven,
terug-brengen;
over-brengen; r. terug ekornen
aan
eerste bezitter.
devor/ador, -a, m. f. verslinder; verslindend, verzwelgemd (ook fig.); —
ar, v. tr. verslinden, verzwelgen.
devo/to, a. gods-dienstig; toegewijd; —
to-a, m. f. vrome.
deyec/cion, f. gel. ontlasting; uitgeworpen stoff en van vulkanen.
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron,
pr. pf. van dar, geven; ook imp. van
decir: zeg!
4ia, m. d a g ; dia climatérico, onheils-

dia
d a g ; dia de anos, verjaar-dag; dia
de ayuno, algeheele våsten-dag; dia
de carne, dag waarop men vieesch
m a g eten; dia de pescado of de vigiha, våsten-dag (b.v. Vrijdag); dia de
campo, dag voor een buiten-partij; dia
conmemorativo, gedenk-dag; dia de
Corpus of del Corpus =
dia de
Dios, Sakraments-dag;
dia festivo,
feest-dag; dia de media, fiesta, werkd a g waarop de mds verplicht is; dia
de precepto, dag waarop een mds g e houden en geen handen-arbeid mag
gedaan worden; dia de guardar, d a g
waarop m e n niet werken mag; dia
de huelga, d a g van omtspanning; dia
de trabajo, werk-dag; Dia del Juicio,
oordeels-dag; (fig.) van wan-otde, tumult enz,; Dia de los finados of de
los diiuntos, Allerzdelen; dia dado,
bepaalde dag, vaste d a g ; dias escritos (zdektek.); krdsis-dagen, —- dias
criticos; dias medicinales, dagen vrij
van krisds; Dia de Ramos, PalrnZondag; dia pardo, grauwe dag; dia
pesado, drukkende d a g ; dia de indulto', genade-dag; de dia en dia,
dag-in-dag-uk; de un dia a otro, van
de eenen d a g of (de andere; en cuatro
dias, binnen kort; entre dia, in de loop
van den dag; en dias de Dios, nooit;
en los dias de la vida, nooit; hoy
dia of hoy en dia, heden ten dage,
tegenwoorddg; dia por dia, dag voor
dag, dag-aan-dag, dagelijks; de dias,
eenigen tijd geleden; otro dia, een
ånderen weg, de volgende d a g ; el otro
dia, onlangs, laatst; dias ha, lang
geleden; dias y ollas,- bij leven en
welzijn zal 't wel 's gebeuren; dia y
victo, bij d e n d a g (leven, zonder hekonier-nis om. morgen); no en mis
dias, zoolang ik leef oiet; todo el
santo dia, de lieve lange d a g ; el
idia de su santo, zijn (haar) n a a m dag, ook wel: sus dias; persona de
dias, persoon op leef tijd; yendo dias
y viniendo dias, va verloop van tijd,
al cabo de dias, lange tijd later; dias
geniales, dagen van groote vreugde,
b.v. bruiloft; abre el dia, 't wordt
helder weer; el despuntar del dia, de
de dageraad; se eier ra ei d'ia(, 't woirdt
donker weer; dar los dias, feliciteeren
op de naam-dag; dar los buenos
dias, goeien dag zeggen; rompe el
dia, 't wordt d a g ; salir del dia, uit
de klem raken; tal dia harå" un aiio,
't is een klein ongelukje;manana sera
otro dia, morgen hebben we nog
een d a g ; alcanzar en dias, ouder-zijn,
over-leven; ser del dia, in de mode
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zijn; hombre entrado en dias, las
pasiones f rias, met d e oudeirdom minder harts -toehten; lo que no se hace
el dia de Santa Lucia se hace otro
dia, wat d e eene d a g niet geeft, kan
de andere brengen; no paran los dias
en balde, de dagen staan nået vergeefs
stil, d.w.z. m e n wordt zonder 't te
merken oud; todos los dias olla,
amarga el caldo, alle-dag hetzelfde
verveelt; dia claro, heldere dag, ook:
gelukkige dag;bello dia, hermoso dia,
mooie d a g ; dia de funcidn, dag v.
e. veid-slag tussenen oorlog-voeirenden; van piubl. vermakelijk-heden; dia
del dicho, d a g der verloving in 't
bijzijn van de pastoor; a dia prefijo,
op een vastgestelde
dag;
senalar
dia, verdagen.
diabet/es, m. sulker -ziekte; —'ico, m,
-a, f. a. lijder(-end) aan sniker -ziekte.
diabl/a, ^steek-wagen" (soort platte kruiwagen); en in: a la diabla, verkeerd,>
averechts; —ear, v. intr. fam. duivelsene dingen zeggen of doen; kwajongens -streken uithalen; dui vels -sitreek;
—ejo, m. kwel-geest, plaag-geest; —
eria, f. geheime invloed v. d. duivel;
fam. duivelsche toeleg; duivel-achtigheid; —esa, f. fam. duivelin; —illo,
ni. dudveltje, lastig kind; slim mensch;
duivel bij processie; —o, m. duivel;
zeer leelijk peorsoon; diablo cojuelo,
hinkende duivel, de hoos-aardigste;
ese es el diablo! daar zit de kneepl
i ese es el diablo! daar zit de kneep!
el diablo anda en cantillana, de duivel heeft ziich ermee bemoeid; el
diablo anda suelto, de duivel ligt
steeds op de loer (lett. loopt los);
dar al diablo, naar de duivel jagen;
dar de corner al diablo, ondankbaren
weldoen; dar que reir al diablo,
e e n slechte daad doen; tener trato
con el diablo, lett. o m g a n g met de
duivel hebbien; se armo una del diablo, er ontstond een vervaarlijke verwarring; no es muy diablo, hij is
nogal mak; eso no vale un diablo,
dat 's geen „duvel'* waard; es un
pobre diablo, 't is een arme drommel; darse a todos los diablos, „zich
aan alle dui vels geven" (van toooi
of onmacht); tanto quiere el diablo
a sus hijos que les saca los ojos,
door te veel van zijn kinderen te
houden, bederft men ze; cuando el
diablo reza, engaiiarte quiere, als de
vos de passie preekt, boer, pas op
je ganzen; tener pacto con el diablo,
onder de beseherming van de duivel
zijn;
(volkst.)
quebrar el ojo al

diablo, kwaad verhinderen, slagen t e gen alle verwachting in; vaya el
diablo para malo, laten we uitscheiden, de duivel heeft nåets met onze
zaken te maken; vaya el diablo por
ruin, hau je kalm en maak geen
ruzie; hay muchos diablos que se
parecen unos a otros, er zijn veel
dui vels die op elkaar lijken; <: qué
diablos quiere V.? wat duivel wil u
toch? «jcomo idiablos ha hecho V. eso?
hoe te duivel heeft u dat gedaan?
su mujer esta como todos los diablos,
zijn vrouw heeft de bokkepruik op;
hace un tiempo como todos los diablos, 't ås een allerellendigst weartje.
diab/lura, f. duivelsche daad; fam. guitestreek; —olico, a. duivelsch; ongelooflijk
(van stout-moedigheid,
bebekwaamneid a. a.).
diacitron, m. gekonfijte citrqen-schil, =
acitron.
$liac/onado, m. =
diaconato; —onal,
a. van de diaken of het diakonaat;
—onar, v. intr. bij de mis als diaken
optreden; —onato, m. diakonaat, de
tweede der gewijde orden; —onia, f.
diakonie, diakenschap.
diacono, m. diaken.
diacritico, a. diakritåsch, onder-scheidend
(b.v. puntos diacriticos, d. teekens).
diadema, f. diadeem (hoofd-sieraad);
kroon; aureool, strålen-krans.
diåfano, a. door-schijneind.
diafragma, rn. midden-rif; tusschenschot; —gnosis, f. diagnose, opmaking
der ziekte-verschijnselen; —gnéstico,
a. diagnostisch, zie 't vorige; —gonal,
a. e n m. diagonaal.
diai/éctica, f. dialektiek, redekunde; —
—ectal, a. dialectischj tongvals-; —
kundige; ook adj. van de rede-kunst;
—ecto, m. tong-val; —ogado, a. als
samen-spraak ingericht; —ogar, v. intr.
in samen-spraak spreken,
iinrichten
als s.; dialogeeren (muzdek); —ogico,
a. in samen-spraak-vorm; —ogismo,
m. dialogisme, kunst van 't maken van
samen-spraken enz.; lange rede-twist;
vraag en antwoord bij elkaar; —ogizar, v. intr. in samen-spraak spreken;
—*ogo, m. samen-spraak; muziek-stuk
in twee partijen die afwisselen.
diamant/e, rn. diamant; soont druk; diamante bruto, ruwe diamant; diamante
rosa, rozet; —^ero, m. fam. =
diamantista; —ino, a.
diamemt-achtig;
steen-hard, hardvochtig; —ista,
m.
diamant -be werker^ -slijper;
diam ant handelaar.
diametr/al, a. diametraal; van de doorsnede;
—almente, adv. diametraal»
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juist-tegen-over-gesteld; —'ico, a. _ = ,
diametral.
[del-lijn. 1
diåmetro, ni. diameter, door-snede; mid- j
dian/a, f. morgen -sin jaal; —che, dian- j
tre(s), int. „te duive-kater!"
i
dia/pason, m. stem-wijdte, toon-wijdte; !
stemn-vark; oktaaf; blaas -instrument dat j
de la aangeeft;—pente, m. quiot; — |
prea, f. ,soort gevlektcpruim; —qu>lon, |
f. soort gevelekte pruim; —quilon, j
m. lood-pleister; —rio, a. dagelijksch;
a diario, adv. dagelijks; m. dag-blad; |
dag-boek; dagelijksche uitgaven; — I
rista, m. dagblad -schrijver, dagboek- i
schrij v er.
j
diarrea, f. buik-loop.
|
diåspero, diaspro, m. of diaspre, m. |
jaspis.
|
diatriba, f. diatnibe, scherpe kriittiek.
|
dibuj ador, -a, imj. f. teekenaar; a. teeke- I
nend; —ante, m. f. teekenaar; —ar, |
v. tr. teekenen; r. zich afteekenen; I
—o, rn. teekening; no nos metatnos !
en dibujos, laten we ons niet met |
een ånders zaken bemoeien.
j
dic/clon, f. zegging, zeg-kunst; —ciona- !
rio, m. woorden-boek; —cionarista, i
m. f. woorden-boek-maker; —iembre, I
m. Deiceinber.
j
dict/ado, ra. tit el van eer of waardig- j
heid; bijnaam naar historische of al- j
gemeen bekende eigensehap; „dictee"; I
pl. bevelen, bindende voorseh riften; i
—tador, m. d k t a t o r ; die wille-keurdg |
als gebieder optreedt; —tadura, f. ddic- ',
tatuur; —amen, m. ziens-wijze, opvatting; uitgebratiht gevoelen na diskussie; samen-vatting der leer v. le.
sejhrijver; casarse con- su dictamen,
nooit luisteren naar 't oordeel v. e.
ander; tomar dictamen, te rade g a a n ;
•—tar, v. tr. dikteeren; voor-sohrijven;
—atorio, a. v. e. dictator; —erio, m. |
ischerp woord, recht-streeksche belee- I
diging.
dich/a, f. geluk; por dicha, bij geluk;
bijgevai, soms; dichas, geineuchten;
—aracho, m. fam. grof of gemeen
woord; —o, p. p. van decir, zeg• g e n ; m. gezegde, ukdsrukkdng; verklaring v. e. getuige; dicho de las
gentes, wat ide mensclhen ervan ziegg e n ; dicho y hecho, zoo gezegd zoo
•jgedaan; tener por dicho, 't zich voor |
gezegd hoiuden; lo dicho, dicho, ge- I
zegd blijft gezegd; del dicho al hecho
hay gran trecho, tussenen doen en
z eggen lange mijlem „leggen"; te lo
han dicho, dat kun je net denkein!;
dicho ook het „ja-woord" voor de
priester; dicho agudo, kwink-slag; —
oso, a. gelukkig.
|
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didåcti/ca, f. onderwijs-kunst; —co, a.
a. leerend, onder-wijzend.
die/cinueve, a. negen-tien; —ciochavo
(en), in 180; —ciocho, m. acht-tien;
—ciseisavo (en), in i6°; — c"séis, n.
zes-tien;—cisiete, n. zeven-tien;—dro,
m. hoek door twee vlakken gevormd.
Diego, Jakob; zie Jacobo en Jaimediente, m. tand; diente belfo, afwijkendie
tand; de a jo, bollet je knooflook; de
lecho, melk-tand; de !eon, paardebloem; de lobo, sterke spijker, polijsttand; de perro, beeld -ho uwers -beitel
met twee punten; dientes, slecht genaaide steken; diente de muerto, kiezel, grint; extremo, kies van verstand;
caninos, hoektamden; aguzar los, dientes,
zich voorbereiiden op- een goed maal;
los dientes se me ponen largos, mijn
tanden woirden sleeuw; arrendar a
diente, wed-gromd verhuren, op voorwaarde vee van de gemeene weide toe
te laten; rechinar los d:'entes, tandeknatrsen; estar a dientes, door de hon geir gekweld worden, ook: zonder
hoop hunkeren; hincar el diente, de
tanden erin zetten; ook eigen belangen behartigen door voor 'n ander iets
te doen; tener buen diende, goede eetiust hebben; postizos, valsche; dar
diente con diente, klapper-tanden; entre los dientes, binnen -s-monds; ensenar los dientes, de tanden laten zien;
no me entra de los dientes adentro, dat
wil me niet best bevallen; conocer
la edad por el diente, door -gronden;
sacar un diente, een tand uittrekken,
ook: geld afzefcten, afpersen; meter
el diente, 't aandurven; a reganadientes, met tegen-zin; mas cerca
tengo mis dientes que mis parientes,
't hemd is nader dan de rok.
diéresis, f. diaeresis, verdeeliing v. e.
tweeklank in twee letter -grepen; trerna.
dierético, m. bijtend middel,
diesi, f. (muz.) kruis, = sostenid^; en
eik der drie tonen die de Grieken
in de dnterval van een major-toon inlaschten.
diestr/a, f. xechterhand; de rechtsche
jpJLaats; guinst; begenadiging, steun;
juntar diestra con diestra, elkaar een
h a n d geven; —o, a. handig, vaardag;
isluw, listig; gunstig; rechtsch; a idiestio y siniestro, door dik en dun, zonder nadenken; el mås diestro la yerr^,
't beste paard struikelt wel eens;
de diestro a diestro, slim tegen slim;
m. t engel, toonm, halster; bekwaam
sehermer, bekwaam stierenvechter; llevar del diestro, a a n de toom leiden.
dieta, f. leef-regel; enthouding van spdjs

diez
of drank; djksdag; dokters -loon, enz.;
dag-reis, gewoanlijk van tien
uur
gaans; teiner a dieta, op diéet houden, ook: karig eten en drinken
geven; estar a dieta, slecht gevoed
woirdein; dietas, slacht-vee aan booird
voor de ziekein."
diez, n. en m. tien; tiende; tiien-tal
kralen v. e. roze -krans, of de groote
kraal die eik tien-tal aangeeft; 't
cijfer 10; f am. como diez de bolos,
't vijfde ir ad a. e. wagen; —ma, f.
= diezmo; —mada, f. veriening, recht
van tiend-heffing; —mar, v. tr. ti end
heffen; decimeeren, een op tien strafi e n a. a,; —mero, rn. tiend-betaler,
tiend-ptlichtige; tiend-heffer; —mo, m.
tiende, tiend; soort tol bij 't binneing a a n van 't rijk, of van de eene
prov. in de andere.
difam/aclon, f. eer-roof; —ador, -a, m.
f. eer-roover, -fker, lasteraar, -ster;
—ar, v. tr. iemand in eer en goede
n a a m aantasten; „aan de groote klok
h a n g e n " ; —atorio, in eer of goede
n a a m aan -tasten.
difer/encia, f. veirschil, onderscheid ongelijlkheid; atfwiss eling; geschil; con
corta diferencia, zoo ongeveer; a c?irferencia, in afwijking van; diferencias,
v er ander ingen v. e. melodie en van
dams-figuren; hacer diferencias en la
bolsa, agioteeren, wind-handel drijven;
—encial, a. differentiéel, ondefrscneidmakenid; derechos diferenciales, differentiéele rechten; —enciar, v. tr. onder -scheiden, onderscheid of verschil
maken, afwisselen; r. versehillend zijn,
afwijken; zich onder-scheiden, ,,afstek e n " ; de zonderiing uithangen; —ente,
a. veirsehillend, ongelijk; es cosa diferente, dat 's wat ånders; —ir, v. tr.
(i, ie) uitsteilen, verschuiiven; verschil len, ånders zijn, v. e. andere rneening
zijin; r. zich verlaten (d.w.z.
laat
zijn).
dificil, a. moeilijk; las/tig.
dificutt/ad, f. moeilijkheid; last; bezwaar,
hindernis; apurar la dificultad, aanhoudem om te over-tuigen; herir en
la dificultad, de wonde jplek aanraken;
ponerse de pies on la dificultad, de
koe bij de horens vatten; la dificultad
se queda en pie, het bezwaar blijft;
—ador, -a, rn. f. moeilijk of bezwar©n-makend mensch; —ar, v. tr. moeilijk-heden opwerpen, bezwaren m a k e n ;
v. tr. moeilijk of bezwaarlijk maken of
veriklaren; r. moeilijk worden, zich
verwikkelen; —ista, m. liefhebber van
moeilijkheden, om ze te over-winnen;
—oso, a. lastig, met veel moeilijk -
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heden gepaard; mis-vormd (gezicht),
wam-staltig; bezwaren makend, zwaarop-de-haind.
difid/encia, f. wan-trouwen, achterdocht;
oin-trouw, on-geloovigheid; —ente, a.
on-trooiw; wan-troiuwig.
dif luen cia, f. alom-verbreidiing, uiit-strooming naar alle k a n t e n ; — e n t e , a. zichalom -ver br eid end,
overal -heen -stroo m e n d ; —ir, v. intr. zich overal-heeto
verbreiden, overal-heen stroomen.
difrac/cion, f. gel. straal-breking; —
tar, v. tr. gel. doen breken (strålen);
r. gel. breken (sti alen); —tivo, a.
gel. straal-brekend.""
difrangente, a. gel. zich brekend, onderhevig a a n straal-breking.
difun/dir, v. tr. uit -storten, uitbreiden;
openbaar m a k e n ; r. zich uitbreiden,
zich var breid en, algemeen bekend word e n ; —to, -a, m. f. doode; a. dood;
zijn eigenschappen verloren hebbend,
geen belangrijk doel meer bereikend;
difunto de taberna, stom-dronken, met
rood dronkemans-gezicht; el lian to
sobre el difunto, smeed het ijzer als
het he et is.
difus/ible, a. gel. snei -opneembaar in
het lichaam; —ion, f. uit-storting,
verbreiding, uit-strooming, uitvloeiing;
al te groote uitvoeriigheid, langdradigheid; verspreidång, (fig.) on-samenhaingendheid in denkbeelden of taal
emz.; —ivo, a. zich makkelijk verbreidend of uit-stortend; —o, te uitvoerig,
breed -sprakig; om -standig.
diger/ible, a. verteerbaar; —ir, v. tr.
(i, ie) verteren; over-denkejn, rust'g nagaan; schikken, in-orde-maken;
in
warme vloei-stof oplossen; no puedo
digerir lo que me has dicho, ik
k a n niet slikken wat je me gezegd
hebt; ook: dk k a n er niet bij.
digest/ible, a. gemakkelijk- verteerbaar;
~ i 6 n , f. spijs-vertering; oplossing in
wame vloe-stof; hombre de mala digestI6n, onaangenaam mensch; negocio de mala digestion, netelige zaak;
—ivo, a. spijs-vert ering-bevorder end;
m. middel dat de spijs-vertering bevordert, een wohd minder pijnlijk
m a a k t ; —o, „Digestum", of Pandecta,
uit spraken der Rom. rechts-geleerden onder Justinianus.
digit/al, a, gel. van de vingers; f.
vingerhoedkruid; '—o, m. heel getal
onder 10.
dign/acién, f. verwaardigiing; —arse, v.
r. zich verwaardigen; —atorio, m.
waardigheids-bekleeder;
—idad,
f.
waardigheid; —ificar, v. tr. waard>igmaken, waardigheid toekennen, ver-

digo
leenen; r. zich waardig maken; —o,
a. waardig, waard.
digo, omregelm. ie pers. pres. van decir, zeggen (verder als pedir); zeg!
zegge (op kwdtantie); no digo, daar
zeg ik niets van.
digres/ion, f. afwijking, afdwaling, uitwedddng; —ionar, v. intr. af-dwalen
(van 't onderwerp); —ivo, a. buiten
de kwestie of het oinder-werp; —or,
-a, m. f. die g r a a g erom-heen praat.
dije (ook dij), kleinood; snuisterijen die
mien kinderem o m de hals doet.
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron, pr. pf. van decir, zeggen.
dilacer/acién, f. verscheuring; —ar, v.
tr. verseheuren, in stukken scheuren.
dilacién, f. uitstel, verdaging; sin dilacion, zionder uitstel.
dilapid/acion, f. verspilLing; dolle verkwisting; —dador, -a, m. f. verkwister
(ster); a. verkwistend, verspållend; —
ar, v. tr. verspillen, verdoen, in 't
dolle weg verkwisten; verduisteren
(gelden).
dilat/able, a. gel. uitzetbaar; —acién, f.
uitzettdng; fig. uiitstorting; dilatacion
del corazon, uiststortdng des harten;
spanning (der zenuwen); —adamente,
adv. rijkelijk, ruirn, met uitzetting of
dijing; —ado, a. tal-rijk; —ar, v. tr.
gel. doen uitzetiten, dijen; langer doen
duren; uitstellen; bekend maken; spannen, spanning veroorzaken; dilatar el
corazon, het hart met vreugde vervullem, verrukken; r. uitweiden, breedsprakig zijn of worden; —ativo, a.
uitzettend, dijemd, geschikt om uit
te zetten; —oria, f. = dilacion, uitstel; andar con dilatorias, ieder keer
uitstellen; tråer en dilatorias a alguno,
iem. a a n 't lijntje houden; —orio,
a. dilatoår, vertragend, uitstel
ten
doel hebbend.
dilec/cion, f. mensehen-liefde; —to, a.
wel-bemdnd.
dilem/a, m,. dilemma; —åtico, a. dilemmatiseh.
diletante, m. f. dilettant, liefhebber.
dilig/encia, f. werkzaamehid, ijver; persoonlijke zaak of een in opdracht;
boodschap; fam. natuurlijke behoefte;
(rechtst) nauw-keurige naspordng, „bekwame spoed"; uitvoering of vervulling van rechterlijik vonnis of dekreet,
v. e. overeenkomst, de aanzegging enz.;
diligence; evacuar una diligencia, stap
doen, zaak afdoen; diligencias, stappen, maat-regelen; diKgencias de cristiano, christelijke plichten; —enciamiento, rn. behartiging, afdoening; —
enciar, v. tr.
bespoedigen; stappen
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d o e n voor; —ente, a. ijverig; werkzaam; vlug; andar diligente, zich
haasten.
dilln-dilln, klimgeling of fongeling.
diluc/idacion, f. opheldering, uitlegging;
—idar, v. tr. ophelderen; —idario, m..
komentaar; —idez, f. helderheid, klaarheid; —i6n, f. oplossing.
dilu/icion, f. =
dilucion; —ir, v. tr.
aanlengen; verdunnen; —sivo, a. bedriegelijk; —vial, a. =
—viano, a.
diluviaansch, van de zond-vloed; —
viar, v. tr. stort-regenen; —vio, m.
zond -vloed; stort -regen;
stort -vloed,
overdaad.
diman/acion, f. voort -vloeiidng, oor-sprong;
—ar, v. intr. voort-vloeien, zijn ooa:sprong hebbien (ook in eig. zin),
voortkomen.
dim/ension, f. afmeting; graad (vergelijking v. d. zooveelste — ) , o o k ' v. e.
„macht" in de alg.; —es, m. pl.: andar
en dimes y diretes, zijn tijd met
rede-twisten do or-br engen; (los) dimes
y diretes, onnoodig oveT-en-weer-gepraat.
dimi diar, v. tr. in tweeén deelen, half
vullen (glas); —nucién, f. vermindering; ir en diminucion, steeds minder worden; —nutamente, adv. verklednd, in de verkleining; —inutivo,
a. verkleinend; m. verklein-woord; —
inuto, a. gebrekkig, onvolmaakt; klein;
—sidn, f. ont-slag; hacer dimision, gijn
ontslag indienen; de una hipoteca,
ojpheffing; —^sorias, f. pl. brief v. e.
bisschop o m zijn gezag over te dragen; dar dimisorias, op harde wijze
weg-sturen, niet willen luisftexen naar
dem.; Hevar dimisorias, sleeht ont-haal
vinden; —sorio, a. ontslag; —t'r, v. tr.
neer-leggen (amt); af stand doen (van
dets nuttigs), het opgeven; intr. zdjn
ontslag nemen; r. zijn omt-slag nemen; zdch ontdoen van.
din, m. fam. verkoirting van dinero, geld.
Dinamarca, f. Denemarken.
dinamar/qués, a. Deensch, zie danes;
—qués, -a, m. f. Deen, zie denés.
din/åmica, f. leer der kraichten; —åmico,
a. kracht; —amita, f. dinamieit; —amometro, m. kracht-meter; —astia, f.
vorsten-huds; —åstico, a. van 't regeerende huds.
diner/ada, f. hoop geld; —al, m. ,,bom
dulten", geld; gewicht o m 't alJooi van
met alen n a te gaan; twaalfde deel
zuiver; —o, m. geld; penning, twaalfde deel fijn; dinero bur gales, goudgeld van Castdlié van laag gehalte;
dinero efectivo, gereed geld (ook:
dinero contante); el dinero hace al
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hombre entero, 't gleid maakt de man;
qulen tiene dineros pinta panderos,
met een gouden sleutel komt men
overal in; es buen dinero, dat is veiilig belegd geld; dinero es lo que
dinero
vale, goed-koop duur-koop;
—oso, a. rijk, gefortuneerd.
dingolondangos, m. pl. fam. flikflooierij,
aanhalerijtjes.
dintel, m. boven-drempel.
dio/cesano, a. die een diocese foeziiit
(bisschop); van de diocese (in 't
algemeen); -'-cesi, of -'-cesis, f. diocese, gebied v. e. b i s s c h o p ; ' — rama,
m. diorama.
Dios, m. God; godheid; a Pflos rogando
y con el mazo dando, help je zelf
e n God zal je he!pen; a Dios y a
ventura, op goed gekik; a la buena
de Dios, .kort en goed, heel eenvoudig; goeddg-weg, argeloos; ande
V. of vaya V. con Dios, g a met God;
fam. laat me met vree; janda con
Dios! 't zij zoo; como Dios es servido, zooalis God wil; si Dios es
servido, als God het wil; cuando,
Dios amanece, para todos amanece,
God laat zijn zon vooo: iiedereen schijnen; dar a Dios, de sakramenten
der stervenden toeddenen; de menos
nos hizo Dios, laten we hopen; Dios
los cria y ellos se juntan, soort
zoekt soort; la de Dios es Cristo,
de poppen aan 't dansen; nos costo
Dios y su ayuda:, 't kostte ons bo venmenschelijke inspanning; Dios mediante of con la ayuda de Dios,
met Gods hulp; Dios te la depare
buena, ik twijfel eraan of je slagen
zult; donde Dios es servido, God weet
waar; en amaneciendo Dios, zoodra
't d a g ds; es para alabar a Dios,
't ås een heeriijk iets; estaba de Dios,
dat moest vroeg of laat gebeiuren;
mås puede Dios que el diablo, niets
is onmogelijk; miente mås que da por
Dios, hij liegt als een kefcter; ponerse
bien con Dios, zich tot sterven voorbeireiden; quiera Dios, God geve;
quiere Dios que, gelukkig dat
;
Ivalgate Dios! geduld toch! ook ong.
= jvalgame Dios! God bewaar me!
Dios todopoderoso, God Almachtig.
dios a, f. godin; —ear, v. intr. zich
goddelijkheid toekenmen.
diplom/a, m. geituig-schrift; —acia, f.
diplomade; —åtica, f. diplomatdek; —
åtico, a. diplomatisch; van de gezanten; Cuerpo diplomåtico, de gezamenlijke gezant-schappen; lenguaje diplomåtico, diplomatieke taal, d. i. dubbelzinndg; echarla de diplomåtico, zich

discipulado
't air v. e. diplomaat geven; —atizar,
v. intr. s zich de kennis en taal der
diplomaten eigen maken; zich offioieus
met diplomatieke zakein inlaten.
dipti/ca, f. diptichon, soort naam-register; twee-bladig scherm enz.; = —co,
m.
diptongo, m. twee-klank.
diput/acion, f. zending, afvaardiigdng; vergadering van afgevaardigden; —ado,
m. afgevaardigde; diputado a cortes,
volks-veriegenwoordiger; —ar, v. w. afvaardigen.
diqu/e, m. dijk,, dam; dok; saltar los
diques, fig. zich door zijn harts-tochten
laten mee-sleepen.
direc/cion, f. richting; beheer; bestuur,
d i r e k t e ; ' voor-lichting;
weg-wijziing;
adres (con direccion a, te adresseeren
aan. gericht aan); —tivo, a. dirigeeremd, riehtend, besturend; —to, a.
onmiiddelijk, direkt; op de man af,
duidelijk; in irechte richting; rechtstreeksch; uit-slukend gericht; —tor,
m. direkteur, bestuurder, bieheerder,
leider; director espiritual, biecht -vader; director gerente, verantwoordelijk
direkteur; —torado, m. ddrekteurschap;
—torial, a. van 't directorio; —torio,
a. beheerend, besturend; rn. besturende
r a a d ; adres -boek.
dirig/ir, v. tr. richten; beheeren, besturen; inlichten, op weg helpen; instrueeren, bevelen; adresseeren; r. zdch
wenden, zdch richten.
dirim/ente, adv. vernietdgend, annulleerend; —ir, v. tr. verbreken, te-nietdoen; beslechten; oplossen.
discant/ar, v. tr. zingen; voor-dragen
(verzen); kommenteeren; —^e, m. soort
gitaartje; ook: hooge stem, hooge
partij enz.; ook: koncert van snaarinstr urnen ten.
disceptar, v. intr. rede-twisten over een
punt. =
discern/imiento, m. onder-scheiddng, onder -kenning,
onder -scheidings -vermo gen; oordeel des onderscheids; benoeming (v. e. voogd); —ir, v. tr. (i,
ie) onder-scheiden, onderkennen; afafscheiden,
afzonderen;
benoiemen
(voogd).
discipVlna, f. tucht; onder-rkht; gehoorzaamheid; zweep -slagen; wets -betrach ting; opvoeding; —inable, a. tedisoiplineeren, onder tucht te brengen;
onder-richtbaar; leidzaam; —inado, a.
onder tucht; af gericht, onder -richt; gemarmerd (bloem); —inante, v. tr. onder tucht brengen; onder-richten; africhten; —inario, a. discdplinair.
discipul/ado, m. aantal of vereeniging

discipulo
van scholieren of leerldngen; leeii'ngsehap: onder-ricnt, opvqeding.
discipulo, -a, m. f. leerling, scholier;
discipel, joingere; even tonen der toun1 adder (-re, fa, la, ut).
disco, m. schijf; werp-schijf.
discolo, a. onhandelbaar; zondeding dn
opv at tingen; ongezellig.
discon tinuacion, f. afbreking, storing,
staking; —tinuar, v. br. afbreken; —
tinuidad, f. onsamenhangendheid, g e brek aan opeen-volging; —tinuo, a.
onsamenhangend, verbandiLoos; —veniencia, f. oneenigheid, =
desconveniencia in deze beteekenis; —ventente, a. onbehoorlijk, niet passend,
ongeschikt; —venir, v. intr. (als venir)
niet passen, niet .behoorlijk of geschikt
zijm.
discord/ancia, f. valschheid, gebrek aan
samen-klank; tweespalt; —ante;
a.
valsch, stootend, stuitend; on-eensgezind; —ar, v. intr. (ne) valsch klinken; 't oneens zijn, oog of oor hindeiren; geheel ongelijk-sootrtig zijn; —e, a.
afwijkeind in inzkhten; valsch (muz.);
—ia, f. twee-dracht; la manzana de
la discordia, de twist-appel.
discre/cion, f. vearstandigheid; voorzichtigheid; stil-zwijgendheid; (helderhedd
van) geest; kwdnk-slag; bevalligheid
van uitdrukken; a discrecién, naar
wel-gevallen; —cional, a. naar welgevallenj —pancia, f. verschal, oimevenredigheid; strijdigheid; —par, v. intr.
verschillen, strijdig zijn; —tsar, v. intr.
een geestig gesprek voeren; e e n m o o i prateir zijn; —teo, m. mooi-praterij;
—to, a. ver stendig; voorzichtig, be•bescheiden; zedig; stil-zwijgend; geestig; dicho discreto, aairdig woord;
voorziend; m. sooort monnik, helpt in
de leiding der gemeente; discretos,
pok-puistjes, hier en daair verspreid;
cantidad discreta, bescheiden aantal;
—torio, m. veirgader-plaats der discretos (zie bo ven).
discrimen, m. gevaar, hachelijkheid; onder scheid.
discu*p/a, f. veront-sichuldiging; —able,
a. vergeeflijk; —acion, f. verontschuldiging; —adamente, adv. goede redeopgevend; —ar, v. tr. verontsohuldigeri,
biHijken; r. zich verontscuhldigen.
discurrir,
v. intr. hier -endaar -heen -loo pen; uitweiden, redeneeflnen; na-denken; v. tr.
uitdenken, over-denken,
trachten te raden, te begrijpen; gevolgtrekking maken; ^quién tal discurriera?
wie
zoo
op
zoo
iets
komen?
discurs/ar, v. tr. rede hauden over, rede-
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neeren over; —ista, m. spreker, iem.
die redevoeringen houdt of gaarne
redeneert; —ivo, a. redeneerend; ooordeelkundig; nadenkend, pekizend; —o,
m. rede-voering, rede; toespraak; onderhoud; rede (== verstand); bekwaamheid tot redeneeren, overleg, nådenken; verloop van tijd, duor; af stand;
discurso vano, ijdele woorden; en el
discurso de un ano, in de loop v.
e. jaar.
discu/sion,
f.
rede-twist, bespreking;
nauw-keurig onder -zoek; —tible, a.
te bestrijden, over te wisten; —tir,
v. (or. nauw-keurig nagaan, wikken-enwegen; tegen-spireken, bespreken.
disec acion, f. diseccion; —ante, ziekelijk uitzettend; dissecant; —ar, v. tr.
on leden (in de fsinij-kantor); r. in staat
van ontleding zijn; —ci6n, f. ont-leding; weg-snijddng; —tor, m. ontleder,
dissector.
d i s e m n acion, f. uitzaaiing, uitstrooiing;
—ar, v. tr. uitzaaien, rond-strooien.
disen/cion, f. twee-dracht; —so,
m.
meenings-verschil; —teria, f. bloeddianree; —térico, a. van de di ss en te rie;
—timento, m. meenings-verschil; wedge i ring om iets toe te staan; —tir, v.
intr. (i, ie) 't on-eens zijn; van meening verschillen; t o e s t e m m n g weigeren.
disen/ador, -a, m. f. teekenaar; —ar,
v. tr. teekenen; (plan) ointwerpen, traceeren; —^o, m. teekendng, teekenkunst; afteekendng, ointrek; beschrijving, om-schrijving.
disert/acion, f. dissertatie, nauw-keurig
onderzoek, 't zij schrifteilijk of mondeling; pircef-schrift; twist-geschrijf; —
ar, v. intr. breedvoerdg redeneeren, uitweiden; —o, welbespiraakt.
disfam a c o n , f. eer-berooving, belastering; —ador, -a, m. f. en a. eer-roovend (-er), belasterend (-aar); —ar,
v. tr. in eer en goede n a a m aan tasten;
in k w a d e * r e u k brengen (waren); —
atorio, a, ont-eerend.
dis!orm/ar, v. tr. mis -voirmen; —e, a.
niet behoorlijk gevormd, oneven -redig;
mis-vormd, leelijk; —idad, f. misvormdheid, wan-staltigheid, leelijkheid;
ook: ontzaggelijkheid, reusachtigheid.
disforzarse, v. r. (ue) pruilen (Am.).
disfraz, m. veirmomming, (ook f i g ) ; —
ar, v. tr. veirmommen, onherkenbaar
maken.
disfrut/ar, v. tr. genietem; —e, m. g e noi':, bezit.
disfuerzo, m. pruilerij (Ara.).
disgre,g/acI6n, f. om binding; —ar, v.
tr.
ontbinden; vergnuizelen; uke en-

disgustado
doen gaan (iicfotstralen).; —ativo, a.
ont bindend, v er bir ij ziele nid.
disgust/ado, a. ontstemd; mergens smaak
VOCM: hebbend; —ar, v. tr. tegenstaan,
omstemmen; verbitteren; r. 't land
nebben; 'n afkeer krijgen; —0, m.
wansmaak; gebrek aan trek; ongenoegen; lafkøer1; a dr gusto, met tiegenzin; —oso, a. on-smakelijk; cnaangenaam.
disid/encia, f. scheudng, meening-strijd;
—etl te, a. en m. f. afgeischeidien(e);
—ir, v. in'sr. zich afschedden, scheuriing maken.
disilabo, a. twee-letitergrepig.
disimul acion, f. geveinsdhedid; vercTraagizaamheid; ('t) niet doen blijken, ('t)
verhelen (van pijn enz.); —ado, a.
geveinsd, verholen; onizichtig;
zijn
aandoendngen bedwingend; a lo disimulado, alsof m e n niets merkt; hacer
el disimulado, O. I. doof zijn; —ar,
v. tr. vooirdoen, de schijn aannemen
van; veinzen; kdch verdraagzaam toonen ter zaike van; doen alsof mein
on-gevoelig vosr, of onwetend is van;
aan 't gezicht on" trekken, ver borgen
houden (plan); r. wederkeerig* verdraagzaam ' zijn; —o, m. veinzdng,
geveinsdheid; geslotenheid.
disip/acion, f. ver-kwdstiing; o p t r e k k n g ;
udteen-valldmg;
ont -spanning
(v. d.
geest); verdampdng; losbandigheid; —
ado, a. = disipador; en: los-bandig;
werkeloos; —ador, -a, m. f. en a.
verkwdster, (-tend); disipador de \o
ajeno, verdudsteraar; v. tr. verkwisten,
verspillen; opmaken, te-niet-doen; doen
verdwijnen, verdrijven, doen op trekken; doen ophouden of bedår en, afleiden, omt-;paan:n; r. zich iverstrooden;
weg-trekken,
verdwijnen; z'ch ontspannen.
dislat/ado, a. onzdnn ; g; —e, m. dwaasheid, onzin.
disloc/acon, f. ont-wrichfcing; ont-redderdng, storing (in maehine); uitelkaar-valLing, ontbdnding (een er vergadering); —ar, v. tr. ont-wrichten;
ora;-redderen, udt-een-nemen of doen
vallen; r. ontwriehten, uit-een-gaan.
dismjn/ucicn, f. vermmdening; o o k r p a a r de-ziiekte a. d. zool v. d. hoef; —uir,
v. tr. verminderen; v. {intr. minder worden.
disnea, f. aamborscigheid.
disoci/acion, f. breuk, scheuriing, verbreking v. e. band; on;-binding (vereeniging), afecheiding, uiteen-valling;
—ar, ont-binden (vereeniging); v. intr.
nit tr eden.
disolu/ble, a. oplosbaar; —ci6n, f. op-
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lossing; ukeen-vaUing; afdankiing; vierstrooiimg (troepen); breuk (fig.); cntbdnding (Kamer a. a.); on-gebondenhedd (zeden); disolucion de la sangre,
bloed-verdunndng; —tivo, a. opilossend,
ontbindend, =
disolvente; —to, a.
losbandig.
disolv/ente, a. oplosesnd; ontbindend;
omver-werpend; zeden -bedervend; m.
oplossende stof; m. oplos-middel; —
er, (ue, disuelto), v. tr. oplosisen; smelten; ontbinden; te-niet-doen, nietigverklaren; st oren, afhreken.
dison, m, schelle of valsche toon; —
ancia, f. ddssonamt, vaiisch akkoord;
on-eenigheid, on-eveniredighedd; on-samenhangendheid in defnk-beelden of
uitdruikkingswijze; —ante, a, vaisch;
zonder samen-hang; stuitend, kwetsend, in-druischend tegen zeden enz.;
vreemdsoortig; —ar, v. dntr. (ue) valsch
klinken; oog of oor kwetsen, stuiten;
on-samenhangend, niet dn even-redigheid of dn verhouding zijn, niet bij
elkaar passen,
disopia, f. (geneesk.) gezichts-zwakte.
dispar, a. ongelijk; on-even (getal); —
ada, f. v:h,ch;t; a la idisparadda, vluchtig; —adamente, adv. =
disparatadamente; —ader-o, m = disparador in
de laatste beteekenis; —ador, a. en
m. aischie'.er (oud); trekker (v. e.
vuur-wapen); poner a alguno en el
disparador (of disparadero), iem. op
z'n stokpaardje zeften, uit z'n hoek
laten komen, aan 't praten krijgen;
—ar, v.-tr. • afschieten; afzenden, werpen (lans a. a.); salir disparado, met
een geweMige vaart ergens uitgaan;
v. intr. doior-slaan, onzan-piraten, onzinndg handelen, verstrooid raken (vee
a. a.); r. bij ongeluk afgaan (geweer
a. a.); woest worden (jpaard); zich
met geweld, din menig te op een punit
werpen a. a.; —atado, a, on-z:nnig,
ongerijmd; —atador, -a, m. f. onziinprater; —atar, v. intr. door-slaan; onzimnig doen; —ate, m. onzin, dollighedd; —atero, -a, m. f. (Am.) =
disparatador; —atorio, m. hoop onzin;
—idad, f. ongelijkheid; —o, m. schot,
afvuring; knal; op«-situdv.'ng.
dispen/d:'o, m. verspiEing (ook v. tijd);
vrijwiillig verlies v. leven of eer; —
dioso, a. kostbaar; —sa, f. dispiejngatde,
vrij-stelling; —sable, a. vooir vrij-stelling vatbaar; vergeeflijk; —sacfon, f.
- vrij-stelling,
dispensatie;
uitdeeVng,
schenking; toekennimg; —sar, v. tr.
vrij-steilen; dispensatie geven; door
de vingers ziien, exkuzeeiren; uitdeelen, toekennen; dispense V., neem

dispepsia
me niet kwalijk; v. r. zich ontslaan
(van); —saria, f. gelegenheid vooir
gratis -verstrekking v.
genees-middelen; —sativo, a. sehenkend, toedeelend.
dispepsia, f. slechte spijs-verteering; —
'tico, a. v. slechte spijsvertering; m.
f. lijder of lijderes daaraan.
dispers/ar, v. tr. ver-strooien, overalverspredden; op de vlueht jagen, uiteen<lrijven; —ion, f. ver-strooding, verspredding; uiteen-jagdng; udteen-vadjling,
ont binding (vereenigiing a. a,); —o, verstroodd, vesrpreid.
displic/encia, f. onbehagelijkheid, ontstemming; —ente, a. on-gevalidg, onaangenaani; gemelijk.
dis(p)nea, f. aamborstigheid.
dispon/edor, -a, m. f. beschikker, uitvoerder van uiterste -wils -beschikkkig;
beschikken; in orde maken, voor-heordonnateur; —er, als poner, v. tr.
reiden; hevelen; disponer sus cosas, zijn
zaken regelen; dnjr. zaak of persoon
tot zijn beschikking hebben, beschikken (zooais God); r. zdch vooir-beredden, geir eed-maken; —ible, a. besedkbaar.
dispos icion, f. beschikking; regeling,
voorbereiding; geschikthedd, genedgdheid; aanleg; gezondheids toes t and; bevel ora udt te voeren; juiste verhoudingen; (uitvoerende) macht; stand (hemel-lichaam); regeling; inrichttng v. e.
huis; vatbaarheid (voosr ziekte); estoy
a la disposicion de V., tot uw ddenst;
hallarse en disposicion, bereid zijn,
geschikt zijn; —itivo, a. voor-beireidend, besehdkkénd; regelend.
dispuesto, a. en p. p. van disponer,
bereid; gestemd; welgemaakt, mood;
bien of mal dispuesto, wel of onwel.
disput/a, f. twist; rede-twist; —able, a.
be-twist-baar; —ar, v. urt. betwisten;
disputeeren over; intr. disputeeren; r.
twisten.
disquisicion, f. na-sporing.
dist/ancia, i. ai-stand; tussenen-ruimte;
a larga distancia, met groote tussenen poozen of afstanden; —ante, a. ver,
verwijderd; —ar, v. intr.
verwijderd
zijn, van iets afstaan; ver-sehillen,
afwijken.
distico, m. twee-regeldg gedicht.
distin/cion, f. onder -scheiidiing, afscheiding; voorkeor; voornaamhedd, aanzien;
-^guible, a. onderscheidbaar, waarneembaar; —guido, a. onderscheiden,
afgescheiden; voor-naam; hocg-geacht
(b.v. toespraak dn btrdef); —guir, a.
onder-scheiden, af scheiden;
gewaarw orden; verkiezen; een onder-scheiding geven; distinguir de colores, een
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gezond oordeel nebben; no distinguir
lo blanco de lo negro, erg dom dom
zijn; r. zich onder-scheiden; —tamente*
adv. duidelijk; verschillend; met onder-scheiding; —tivo, a. onder-scheådend, kenmerkend; m. kenmerk; — to,
a. verschillend, onder-scheiden; duidelijk, w r eerneembaar; m. fijne zetten in
'f redeneeren.
distraccion, f. afleiding;
afgetrokkenheid; losb atndigheid.
distra/er, v. tr. afleiden, afleiddng geven;
de aandacht aftrekken; r. afleiddng
nemen; de aandacht van iets aftrekken; afgetrokken zijn; —ido, a. afgetrokken; onge bonden, losbandig; •—
igo, onr. ie pers. pres. ind. v. distraer.
distrib/ucion, f. udtdeeldng, verdeeling;
belooning der geesitelijken; raing-schikking; —uidor, -a, m. f. rond-brenger,
uitdeeler; vraeht-rijder, bode; —uir,
v. tr. uitdeelen, verdeelen; rang-schikk e n ; —utivo, a. verdeelend, a a n ieder
zijn deel gevend.
distrito, m. gebied; distrikt.
disturb/ar, ' v. tr. stor en, verstoren; —
io(s), m. (pl.) onlusten; oneenigheid.
disua/dir, v. tr. ont-raden, afraden; —
sion, f. ont-rading, afrading; —sivo,
a. af radeind, ont -radende
disuelto, a. e n p. p. van disolver, ontbonden, aan-gelengd, op-gelost.
disyun/cion, f. ontbindiing, ludteen-valling;
—liva, f. dilemma., twee-strijd; —tivo,
a. scheidend.
dit/a, f. (waar-)borg, cautie, goederen
tot schuld-afdoening; Am. schuld, =
deuda; —ado, m. ti tel; inhoud v. e.
geschrift; dicté, = dictado.
ditirambo, m. ditirambe, Bacchus 4ied;
soort ode in vrije stanza's.
dito, m. gezegde; woord; dato.
diu/rético, a. e n m. urine-drijvend (middel); —mo, a. van de d a g ; dagelijksch
(sterrek.); dag-(bloem enz.); m. gebéde-boek; —tumidad, f. langdurigheid; —turno, a. langdurig.
divag/aeion, f. (*t) ijlen; ('t) af-^dwalen
of war-praat udt-slaan; —ar, v. intr.
afdwalen; war -taal spreken.
divan, m. divan.
diver/gencia, f. nit een -looping, ook v.
meeningen a. a.; —gente, a. uiteenloopend; —gir, v. intr. (i) uiteen-loop e n ; —sidad, f. verscheidenheid; —
sificable, a. afwisselbaar; —sificar, v.
tr verschillend maken; —siém, f. a£wending; afleiding, ont-spanning, verm a a k ; af-dw åling in diskoissdie; on verwachte aanval (oorlog); mala diversi6n, ongepaste aardigheid; servir de
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dradig koord; —ar, v. tr. verdubbelen;
diversion, vooxwerp van vermaak zijn; ,
—6ivo, a. afleidend, .af-drijvend; —so, I . (om)vO'Uwen; ombuigen; doen buigen;
een ^double" maken (biljart); oma. verschillend, tegen-gesteld; diyervaren, omslaan (kaap, hoek v. e.
sos, verscheidene, = ' varios; —tido,
«straat);
herhalen
(aanval);
luiden
a. vermakelijk; af-getrokkeii, speelsch;
(doods-klok); doblar a palos,met stok—timiento, a. vermaak; ftijdelijke afslagen af ransel en; doblar la cerviz,
wending v. e. zaak; zie ook diverde nek buigen; doblar la hoja, het
sion; —tir, v. tir. (i, de) afwenden,
blad
omslaan; doblar la Have, de
aileiden; vermåken; afdrijven; vansleutel twee-maal omdraaien; doblar
een-br engen, verwijderen;
divertirse,
la rodxila, de knie buigen; doblar las
zich vermåken; als toeroep: veel pleimarchas, met geforceerde marschen
zier.
op rukken; r. zwichten, toe -geven; intr.
divid/endo, m. deeltail; dividend; —idero,
onredelijk worden, doortrapt schelmsch;
a. (ver)deelbaar; —ir, v. tr. (verRee—e, a. dubbel; twee-ledig; dubbel len; breken; omtbinden; verdeeldheid
hartig; m. zie doblez of dobladura,
zaaien; divisdes maken; r. ziich veirdeein de eerste beteekenis; gelui van
len; tiiteen-gaan.
de doods-klok; zekere figuur in Sp.
divieso, m. steen-puist, gezwel.
dans; darlas dobles, twee-maal 't zelfde
divin/al, a. poet. == divino; —atorio, a.
zeggen; Have doble, dubbele sleutel;
voorspellers -, voorzieners-; —idad, f.
—e-cuerda, f. (muz.) dubbele aanslag
goddelijkheid; God; —izar, v. tr. als
of
greep; —egable, a. buigzaam; legoddelijk erkennen; goddelijk of henig;
—egadizo, a. lenig, gemakkelijk
melsch maken; ver-afgoden; —o, a.
te buigen; —egar, v. tr. buigen; vougoddelijk, hemelsch, heeirlijk; —a, m.
wen;
doen
zwkhten;
zwaaien; r.
f. waarzegger, (-ster), = adivino, -a.
zwichten; —e-mano, m. dubbel klavier
divis/ar, v. tr. gewaarworden, bespeu(v. orgel); —emente, adv. dubbel,
ren; —ible, a. deelbaar; —i6n, f.
bedriegelijk; —ete, a. v. e. gemiddelole
(veir)deeling; verdeeldheid; divizie; afdikte,
tussenen dubbel en enkel; m.
deeling; deel-streepje; vaneen-scheihet over de band spelen (biljart);
ding; —ional, a. van de (verdeeling;
—ez, m. vouw, vouwimg; f. dubbelv. d.
divisie; —ivo, a. (ver)deehartigheid, kwade trouw; verdiubbelend;
—o, a.
verdeeld,
oneens;
ling; m. pl. ook vouwen in de broeks—or,
a.
die
(ver)deelt;
m.
pijpen; —on, m. Sp. gouden munt
deeler; —oria, f. de las aguas, wa(„dubloe,n"); —onada, f. aanzienlijke
ter-ischeiding; —orio, a. betreffende
som gelds; f am. echar doblonadas,
deelmg v. goederen; af bakenings-, afvertoon
van rijk-dom maken.
scheidings-; m. plankje om kopie vast
doc e, n. twaalf; echarlo todo a doce,
te zetten (v. drukkears).
alles in 't honderd sturen; m. het
divorc/iar, v. tr. scheiden, verbreken; r.
cijfei- 12; —ena, f. dozijn, twaalf-tal;
scheiden; —io, m. (echt-sc)heiding;
f am. meterse en docena, zich in 't
breuk.
gespirek memgen, de aajndacht willen
divulg/able, a. ruchtbaar te maken; —
trekken; la docena del fraile, dertien
aciooi, f. 'ruichtbaar- ef bekend-making;
tal;
—ente, a. doceerend; —efial, a.
—ador, m. —a, f. veir breider; —ar,
om d e twaalf jaar; '—il, a. leidzaam,
v. tr. opeinbaar maken; r. ruchtbaair
gedwee; pletbaar; —ilidad, f. leidworden.
zaamheid, gedweeheid; pletbaarheid;
do, adv. (poet.) = donde, waar; do (in
—ilizar,
v. tr. gedwee makein,
afde muz.); doquiera of doquier, waar
rachten.
ook.
doct/o, a. geileerd; —, -a, m. f. gedobl/a, f. oude Sp. gouden munt; verleerde; —or, -a, m. f. doktor; geneesdubbeling van inzet (a la dobla, inzet
heer; —oracion, f. het doktoreeren
verdubbelend; ook: maar-al-doocr; —
(teologie); —orado, m. doktoraat; —
adilla, f. dubbele inzet; zoo: a la
oral, a. * doktoraal; m. kanonikaat,
dobladilla =
a la dobla; —adillo,
verkregen bij mededinging, met de
a. gezet, kort e n dik; m. zoom v. e. zakkwailåteit van doktor in 't kanoniek
doek enz,; zeer sterk gainein voor kouseii;
recbt; .—oramiento, m. doktoreering;
—ado, a. dubbel; twee-ledig; kort en
promotie
tot doktor; —orando, m.
dik; dubbel-hartig;
tierra doblada,
doctoirandus; —orar, v. tr. de graad
bergachtig land; m. soor-t laken-maait,
van doktor verleenen; r. doktoreeren,
bij 't merken; —adura, f. vouw(ing);
doktor worden; —orear, v. intr. fam.
verdtibbeling-; extra-paard;
dubbel geleerd praten a. a.; —orismo, m.
hartigheid; soort schape-ragout; twee-
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f am. doktoren-bent eener universiteit-; ,
Maria; con dolor, met groote spijt;
—rina, f. wetenzchap; leer; jgodsdienst- I
Dolores, vrooiwe tfiaam, f am. Lola; —
onder wijs; pais to rie in West- of Oost- s
orido, a. pijnlijk; diep bedroefd; m.
Indié, waargeinornen d. e. zendeling; i
f. familie-lid dat de rouw -stoet leådt;
geloofs-leer; kateehismus; ninos de |
—orosa, f. Lijdens -volle (Maria); —
la doctrina, katechizeerende kindeiren;
oroso, a. smartelijk; pijnlijk; —oso,
no saber la doctrina, geen a voor i
a. bedriegelijk.
een b kennen; —rinal, a. van de j dom/able, a. tembaar; —ador, -a, m.
leer; rn. boek, leer bo ek; —rinar, v. j
f. temmer, africhter; a. temmiend, betr. ondeir-rien ten; intr. f am. de les j
dwingend; —adura, f. temming, aflezein, de school -meester uithangen; I
richting; —ar, v. tr. temmen; bedwing—rinario, a. en m. leer-stellig; pedant; |
en; africhten; r. zich
bedwingen;
sin domar, on-getemd, wild; —bo,
—rinero, m. katechizeer-meester; or- I
m. dom, dom-toren; —enar, v. tr.
de-broeder dn O.- of W.-Indié, bij \
temmen, mak of gedwee maken; —
inbooirldngen; —rino, m. wees in een |
esticable, a. makkelijk te temmen of
gesticht tot hij van 't onderwijs daar i
mak
te maken; —esticar, v. tr. mak
ontvangen kan gebroik maken.
of tam maken; gedwee maken; r.
documen/tar, v. tr. documenteeren; —to, j
mak worden; gezellcg worden a. a.;
m. dokument; goede raad; geschreven j
—esticidad, f. dienstbaarheid; staat
bewijsstukken; ,piroces-stuk.
|
van huds-dier; tamheid; —éstico, -a,
dodec/aedro, m. dodekaéder, lichaam [
ffli. f. e:n a. ddenaar, bediende, knecht
met tvvaalf vijf-kanuige vlakken; ook |
(medd); huis-hauden; van 't huis; huials a.; —ågono, m. twaalf-hoek, a. |
selijk; huis-(dier); —estiquez, f. '==»
twaalf-hoekig.
j
domesticidad;
—iciliado, a. gehuisvest,
drodante, m. drie vierde eener nalaten- |
gedomicilieerd; —iciliar, v. tr. domisch ap.
{
iciliéeren (wissel); r. ziich metterwoon
dogal, ni. h a h t e r ; hang-touw; estar con |
vestigen; —iciliario, a. van 't verblijf;
el dogal al cuello, in groot gevaar i
-a, f. temming v. veulens; —icilio,
zijn; echar el dogal, onder-werpen.
j
m. verblijf; domicilie; contraer domid o g m a , m. leer-stelling, godsdienst-leer; I
ciiio, zich vestigen.
—åtico, a. dogmatiseh; m. jdogmatiker;
domin/aclon, f. heerschappij, overheerdogmåtica, f. weteinisehap der (dogma's;
ssching; —ador, -a? m. f. en a. be—atismo, m. dogmatisme; leer-stellig- j
heerscher,
bed winger;
over -heer hedd; —atista, m. f. iem. die dogseheind; —ante, a. over-heerschend,
røatizeert, die dogma's vast-stelt, vooiral <
domineerend;
bo
ven
-uit
-stekend;
f.
tegen 't Katolicisme; —atizar, v. tr.
quint; —ar, v. tr. beheersehen, (over-)
in r. hepaaMe leer-steiingen doceeren;
, heerschen; uksteken boven; bedwingbij leer-stellingen zwerein; op besliste
e n ; r. zich beheerschen; *—e, m.
toon ukmaken.
farn. leeraar of oinderwijzer in de
dog/o, m. d o g ; —re, m. dogger.
i
Latijnsche grammatica;
zédemeester,
dol/ådera, f. kulpers-dissel, of schaafverwaande aanmerking-maker; —go,
ijzer; —aje of duelaje, m. hoevéelheid
m. Zondag; domingo de Adviento,
wijn (do or 't hput der vaiten limgezogten;
el(k der vier zon-dagen voor Kerst—åmes, m. pl. geheime gebreken of i
mis; de Cuaslmodo, eerste ina Paschen;
kwalen
(van paarden); —ar, v. tr.'
de la Trinidad, eerste rna Pinksiteren;
(af)schaven; —encia, f. lydende toede la Pascua de Pentecostés, Pinkstand; kwaal; —er, v. tr. (ue) leed
ster-Zondag; de carnaval, de laatste
doen, pijn doen; im duelen las muelas,
voor de våsten; hacer domingo, niets
ik heb kies-pijn; me duele la cabeza, I
ukvoeren, ,.Zondag vieren"; —guero,
ik heb hoofd-pijn; tegen-staan, onaan-a, m. f. en a, fam. zondags-houder;
genaam zijn: me duele hacerlo, 't
Zondagcch; sayo dominguero, zondagsstaat mij tegen het te doen; r. geMeed;
—guillo, m. poppetje dat omvoelig zijn (voor leed), deel-nemen;
geworpen aflitijd weer komt te staan,
zich bekiagen; —iente, a. m. f. klastroo-pop; mann et je dat zich la at begend(-ger); droevig, treurig; —men,
diillen en ikommaindeerein (in Amerika:
m. Keltisch huinne-bed; —o, m. bedominguejo in de zin van vogel-verdrog; do 1 us, kwade bedoeliing; poner
sch rikker e n arme drommel); pl.
dolo en una cosa, dets in omredelijke
ruime
korte broek, =
zaragiielles;
zin ukleggen;—or, m. smart; pijn; inni —ical, a. van de Zondag; oracién doge spijt; estar con los dolores, in de
minical, Onze -Vader; Zondags-letter;
barens-weeén zijn; dia de los dolores,
m.
Avondmaals-doek; f.
Zondagsdag ter gedachtenis van 't lijden van I

domino
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preek; —icano, a. en m. dominikaamsch; Dotminikaner (momnik);
=
ico; —io, m. domein;
gebied;
heerschappij; dominios, onderhoorigheden; dominio util, rechten v. d. bezitter v. e. goed bij buur-ceel voor
lange tijd.
domino, m. domino (voor de Carnaval);
domino-speJ.;
winter-kapmantel
der
geestelijken.
don, m. gift, gave; don de gentes,
gave om zich bemind te maken;
don mutuo, wederzijdsche schenking
tussenen echtgenooten; ook: voor de
voornaam (f. dona); —acion, f. schenking; —ado, m, broeder, die in kerkelijke gemeenschap drent, er het
kleed van draagt, maar niet tat de
orde hoeft te behooren; —ador, -a,
m. f. donateur, schenker; a. schenk e n d ; —aire, m. bevalligheid in bewegingen, manieren, taa!, enz.; kwinkslag; hacer donaire de una cosa,
liuchtig over iets spreken; —airoso,
a. grappig, aardig; aangenaam en
zelf-bewust in manieren enz.; —ante
a.
m. f.
schenkend, . -er,
-ster;
—ar, v. tr. sebenken; —atario, m.
die donatie of dotaitie ontvangt; a.
donateerend, gedonateerd; —ativo, m.
schenking voor staats-behoeften; wat
m e n geeft; —cel, m. edelknaap; nog
on-buwbaar jongelcng; pino donccl,
jonge pijn-boom; vin» doncel, zachte,
zoete wijm; donceles, korps bestaande
uk vroegere pages des konings (aanvoerder: alcaide); —cella, f. jong
meisje; maagd; di enst-meisje; soort
smakelijke visch; doncella amorosa
= amaranto, amarante of hane-kam;
—cellez, f. huwbare staat v. e. jong
meisje; maagd-dom; —celliduena, f.
oude vrijsfter die buwt; —cellueca, f.
,,vaatje z>uur bier"; —de, adv. waar
(<; donde? waair?); tøen don de? waar?
waar zoo? el libro dcnde of en dcnde
he leido, het boek waarin ik gelezen
heb;
adonde, waarheen («? adonde?
waarheen?); por donde, waar langs,
waarover, waar (vragend met ak cent);
de donde, waar-vandaan (vragend met
akcent)
adonde bucno? waar gaat
u naar toe? «ide donde bueino? waar
komt u vaaiidaan? dcnde quiera, waar
ook, overal waar; donde no, zoo niet;
—diego, m. bekende sier-plant em
de bloem: —de dia, dagschoone, —
de noche, nacht-schoone of nachfschade; —osidad, f. of donosura, f.
gratie,
bevalligheid; —oso, a. bevallig, sierlijk; —simon, (of simen),
m. huur-rijtuig.
Sp.
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dotaciån

don/a, f. betiteling van dames (alléén
voor de voornaam); —ear, v. intr.
gaarne in gezelschap van dames veirkeeren; —egal == —igal, m. St. Michiels-vijg met rood vrucht-vleesch.
doquier, of doquiera, adv. waar ook,
overal waar.
dor/ada, f. goud-visch; een zuideliij>k
sterre-beeld; —adilla, f. venus -fhaar
(plant); —adillo, m. zeer dun ijzerd r a a d ; kwik-staart; —ado, a. goudkleurig, verguld; m. ver guiding; harder; —ador, m. verguLder; —adura, f.
vergulding; —al, m. vliegen-eter; —ar,
v. tr. ver gulden; verbloemen.
dormån, m. = dolman, dolman (mil.
mantel).
dorm/ida, f. tijd dat men in-een-stuk do or slaapt; verdooving der zijdewormen;
leger,
sehuilplaats
(wild
dier); —idera, f. slaap-bol, papaver;
pl. gemakkelijk om in te slåpen; —
idero, m. slaap -plaats van 't vee; a.
slaap-wekkend; — idor, -a, im. f. islaapkop; —idura, f. ('t) slåpen; —ilon,
-a, m. f. slaap-kop; a. slaperig, suf;
—as, f. pl. oor-hangers van goude n zilver-gesteente (Am.); —ir, v. tr.
slåpen; stilstaan (van water); a cortinas verdes of al sereno, in de
open lucht; a pierna suelta, in groote
gerustheid; la siesta, 'n middagdutje
doen; la manana, uitslapen; sobre ello,
e r een nacht over slåpen; tr. in slaap
maken, doen in-slåpen; r. in-slåpen;
—itar, v. diratr. dommelen; —itivo, a.
iin-slaapmakend; m. slaap-middel; —
itor of dcrmitorio, m% silaap-zaal, groote slaap-kamer, ameublemeirut daarvoor.
karner, arneublement daarvoor.
dorn/a:o r m. etens-bak, trog; — iilo, m.
= 't vorige; ook: groote houten nap
of kom.
dors/al, a. van de rug; m. van de rugkant; —o, m. rug (gewoonl. espaldas);
dos, n. en m. twee, tweede; cijfer 2;
—anal, a. twee-jaarlijkseh; de dos
en
dos
dias,
om
de
atnderen
d a g ; en(un)dos por tres, in een wip;
—anal, a. twee-jaarlijksch; —cientos,
m. itwee-honderd; —el, rn,, troon-hemel;
looif-priéel; voor-hang; dosel del cielo,
gewelf des hemels; —elera, f. met
franje voorzien troen-hemel-doek.
dosis, f. dosis, gift; zekere hoeveelheid.
dot/aci6n, f. schenking; scheeps-uit-rusting;
verdedigings-toerustngen (v. e.
vesting); —ador, -a, m. f. gever,
ischenker; —al, a. van de bruid-schat;
regimen dotal, huwelijksche voorwaar12

dovela
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d e n ; —ar, v. ir. schenken; bruid-schat
meegeven;
begiftigen; dotado de....
begaafd met; —e, m. f. bruid-schat;
natuurlijke gave; aantal fiehes dat
eik speler neemt; gift in geld bij
\ non worden.
dovel/a, f. sluk-steen v. e. gewelf; —
aje, m. verzameling sluk-steenen; —
ar, v. tr. behouwen toit sluk-steenen.
doy, onreg. ie pers. pres. ind. van
dar,
geven.
dozav/ado, a. twaalf zijden of deelen
hebbend; —o, m. twaalfde deel; en
dozavo, in 120.
dracma, f. drachme (Vs „oms").
drag/a, f. d r e g ; —ado, m. (het) dreggen; —ar, v. tr. dreggen; uitbaggeren; —0, m. draken-bloed-boom; —
omån, m. drogman, tolk; —on, m.
draak; vlekje in d e pupil van 't oog
v. e. piaand of in diamant; sterrebeeld de Slang; dragender; —011 a,
f. dragon, gouden koord aan sabelgevest; —onado, a. wapenk. in een
drake-staart
eindigend
(leeuw); —
onear, v. intr. (Am.) waamemen; dragonea de pårroco, hij treedt op als
geestelijke (bijv. bij doop).
dram a, m. d r a m a ; —å tica, f. kunst
om drama's te schdjven; —åtico, a.
dramatisch; —atizar, v. tr. dramatizeeren; —aturgia, f. dramaturgie; —aturgo, m. dramaturg, tooneel-schrijver.
drao, m. hei-machine.
dråstico, a. drastisch, sterk-werkand.
drena ie, m. afwatering (v. grond).
Driada of driade, f. boisch-mmpf.
dril, m. dril; zwart-koppige Afrik. a a p ;
zaad-werk-tuig.
(driz/a, f. hijsch-touw; —ar, v. tr. hijschen.
drog/a, f. middel, genees-middel; ,,drogerij"; bedriegerij; knoei-goied;
—
uero, m., —uista, m. drogist ('it laatste
ook bedrieger); —uete, m. half-wollen
stof.
drom/edario, m. dromedaris; groot dier.
drope, m. f am. mis-punt ,ongeluk.
druida, m. druide (keltische priester).
dual,m. twee-voud; —ismo, m. dualism e ; —ista, m. f. dualist; —istico,
a. dualdistisch.
dub/a, f. a a r d e n wal of muur; —itacién,
f. gel. voorgewiende twijfel v. d. treden a a r ; —itativo, a. twijfel-uitdrukkend.
duc ado, m. hertog-dom; dukaat; denkb.
munt van 11 real; —al, a. hertogelijk;
—as, i. pl.: pasar las grandes ducas
por, alle mogelijke moeite doen voor.
ductif, a. gel. pletbaar, rekbaar.
ductor, m. afvoer-stift, sonde.
duch/a, f. gekleurde Streep in stof —
lista; sproei of stortbad; —0, a. ge-

dulzaina

wend, gewoon; handig, vaardig, ervaren.
dud/a, f. twijfel; weifeling; poner en
duda, in twijfel trekken; sacar de
dudas, udt de twijfel helpen; poner dudas, zwarigheden opwerpen; ,—
able, a. twijfel-achtig; —ar, v. tr. en
intr. twijfelen, toeitwijfelen; weifelen;
voorzien, vermoeden; niet gelooven;
dudar del hecho, nået aan 't feit
gelooven; no hay que dudar, er is
gcen twijfel mogelijk; —oso, a. twijfelachtig, weifelend.
duel a, f. dudg; —aje, m. =
dolaje;
—ista, m. duellist; ruzie-maker; —0,
m. duel; rouw; rouw-kleed; stoet;
duelos, menschelijk leed; hacer duelo
de una cosa, verdriet om iets nebben; sin duelo, zonder kremten gh eid;
zonder genade; retablo de duelos,
droeviig tafereel.
due/nde, m. kabouter; soort ge-glansde
stof; parecer un duende of andar
como un duende, opkomen en verdwijnen; tener duende, reden tot onrust of bezoergdhedd hebben; —ndo,
a. mak (vooral duiven); —iia, f.
meesteres, eigenares; huis-vrouw; voorname gehuwde dame; leids-vrouw voor
jonge meds jes of vrouwen; duena de
honor, eereHdame; dueiia de medias
tocas, meisje in naam, maar riiet
meer in werkelijkheid; —o, m. meester, eigenaar; heer, gebieder; hacerse
dueno, zieh meester maken; no ser
dueno de obrar, niet vrij zijn om
te handelen; ser el dueno de la baila,
d e baas van 't „spul" zijn; es V.
muy dueno, u kan natuurlijk doen
wat u wal.
dueto, m. duet.
du la, f. stuk land dat een waterbeurt
krijgt; kudde hoornvee v. d. heeLe
gemeente.
dulc/amara, f. nacht -sehade (plant); —e,
a. zoiet; lief; zacht; m. ver dikt suikersap, = chancaca (Am. P. en M.) of
panella (Am. Cuba); zoetheid; pl.
suikertjes, zoetigheden, gebakjes; dulce
de almibar, vrucht in suiker-stroop;
—edumbre, f. = dulzura; —era, f.
ånmaak-potje (glas), suikergoed-schaaltje; —eria, f. suikergoed of gebak;
ml, -a, f. sudkerbakker; —ificar, v. tr.
verzoeten, zoet-maken; — inea, f. geliefde.
dulia, f. eere-dienst der heiligen en
engelen.
dulz/aina, f. kleine doedelzak; f am. hoeveelheid konfkuren enz.; —aino, a.
wee-zoet, al te sterk gesuikerd; —
amara, f. = dulcamara; —arrén, a.

duna
al te zoet; —or, m. = —ura, f. zoethedd, liefheid, zachthead; —urar, v. tr.
van de zouten ontdoein.
'dun/a, f. dudn; —eta, f. kampanje.
duo, m . dirøj; —décimo, a. n. twaalfde;
—deno, m. twaalf-vingerige-darm; —
mesino, a. twee-maandig.
dupl/a, f. dubhele portie, op sommige
scholen a a n de kost-leeriingen; •—
icacion, f. verdubbeling; —icado, a.
verdubbeld; m. dupliikaat, tweede lexernplaar; —icar, v. tr. verdubbelen; in
duplo maken; —'ice, a. =
doble;
—cidad, f. dubbelheid; diubbel-hartigheid; kwade trom w; —o, a. dubbel
(wat tweemaal weegt, waard is of
bevat); m. tweevoud.
duqu e, m. hertog; vivir a lo duque,
als een groot heer leven; —lesa, f.
hertogdn; Aeuning-stoel bij wijze van
rust-bed.
dur/a, f. = duracion; —able, a. duurzaam; —acion, f. d u u r ; —adero, a.
langdurig; duuarzaam; —a-madre; =
—a-måter, f. bukeraste der drie her-

e, c. voor y (voor i of hi) en; de
letter e.
E, verkorting van Excelencia; S. E.
Su Excelencia, V. E. Vuestra Excelencia; ook van este, oost.
jea! i. komaan! welaan! ea pues, wela a n dan, laat me 's zien.
ebanista, m. ebben-hout-werker, mozaiek-werker of -verkooper; scbrijnwerker.
ébano, m. ebben -hout; a. zwart.
ebri/edad, f.
dronkenschap,
be*dwelMkhgi —o, a. dronken, be-dwelmd;
—oso, a. lijdend aan dronkenschap.
ebullicion, f. koking, opborreling, zdeding; roode vlekken op de huid.
eburneo, a. ivooir-bard, ivoor-achtig.
eccehomo, m. ecce-homo; fam. zeer
mager en bleek individu; toe-getakeld
gezicht.
eccema, m. (geneesk.) uit-slag.
ecléctico, ia. eklektisch.
eclectismo of eclecticismo, eklektisme.
Eclesiastés, m. ^Prediker" (in 't Oude
Testament).
eclesiåstic/o, a. van de feerk; geestelijk;
m. geestelijke; -a, f. n a a m der begin1 et ters, in de middel ^eeuwen, oindat
alleen de geestelijkheid zich in de
kopieén hunner gescbriften ervan heddende.
eclip/sar, v. t r verduistereai; r. ziicheiklip-
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ecuestre

sen-vldezen; —amen, m. hardste deel
v. h, hout; —ante, prep. gedurende
tijdens; —ar, v. intr. duren, aanhouden; blijven; —aznero, m. duraznofoooni; .—azno, m. perzdk met hard
vieesch; *ook wel de boom; —eza,
f. ' hardheid;
wareedheid;
on-gevoeldgheid; * moeilijk
om
te
leeren; dureza de oido, hard-hoorigheid; —illo, m. keel-kruid (met hout
geschikt voor inleg-werk), ook
=
alhena; eeltnplek; —o, hard; on-gevoelig; wireed; onleerzaam; m. zilveren
munt van 20 realen en nomdnaal 5 fr.;
duro de cascos, hard van kop-, onleerzaam; tes dura cosa, 't is een hard
gelag; duro de creer, moeilijk te gelooven; jduro en éi! sla erop!; a
duras penas, met heel vael moeite;
dar em duro, meer moeilijkheden vinden dan men vorwacht had; pl. f am.
schoeinen.
dux, m. doge (v. Venetié).
dux/esa, f. dogaresse (vrouw v. e. doge).

seeren, stilletjes verdwijnen; —se, m.
eiklips, verduisterimg; plotselinge verdwijwdng; —sis, f. =
elipsis, elliips
of uitlating, weglating; —'tica, f. zowneweg; —'tico, a. van de verduisteriingen, of van de zønne-weg.
eco, m. echo; weer-klaink; holte in
paarde-hoef; hacer eco, in
goede
verst and-houding zijn; 'uitwerkiing nebben.
econ/omia, f. zuinigheid; htiiselijk beheer; economia politica, staat-huishoudkunde; —6mico, a. ekonomisch,
ziuinig, goed-koop; —omista, m. f.
staat-huds-hoiudikundige; —omizar, v.
tr. 'bezuinigen, spaoren; —'omo, m. ekonoom, dem. belast met het beheer
v. bisdom of vrij geestelijk goed.
ecua/cion, f. vergelijking (wisk.); verschil tusschen ware en gemidd. tijd;
dagelijksch verschil van 'it mur der
klok en 't zonne-uur; —dor, m. evenaar; irepubliek in Z.-Amerika; —nimidad, f. gelijk-moedigheid, zdiels-rust,
onpartijdigheid; —nte, m. (sterrek.)
equant, eir kei om 't middelp. deir
regelm. hewegiingen; —torial, a. van
of bij de evienaar, Eouatosriaansch;
m. instrument om de dagelijksche b e wegdngen d e r stemen te volgen; E c u atoriaan, -sche.
ecuestre, a. rudter-(stand-beeld); v a n d e

ecuménico
riddeirsehap; van 't paard-rijden.
ecuménico, a. ekumeniseh, voor de gehejele wereld.
echa/cantos, m. verachtelijk mensch;. —
corvear, v. intr. hoere-waard zijn; —
corveria, f. koppelarij, boere-waardsehap; —cuervos, m. hoerewaard, koppelaar; 'beddeger; —da, f. worp, good,
lang-nit-strekking ove.r de grond; —
dero, m. plaats waar men zich languit neerlegt, een slaapje doet; —dille,
m. v omdeling; —dizo, a. weg tewerpen;
huevos echadizos, leg-eieren;
noticia echadiza, tijding
opzettelijk
en dn stilte ver breid; m. vondeling;
spion; echadizos, afval, wegwerpsel;
—do, a. (weg-)geworpien; weg-gezondem, uitgezet; te bed, f am. nog tiiiet
o p ; —dor, -a, m. f. die alles wegwerpt; —dura, f. worp; broeisel; neder-Li gging; —rn'en to, m. worp, het
werpen, uitzetten of weg-jagen; —pellas, m. werkman die in de wol<wassicheirij de wol uit de waschplaats
ineemt en in de put werpt.
echar, v. (ter. werpen^ gooden; weg-jagen,
uit-zetten; ont-slaan; schieten (knoppen enz.), dn-schenkdn; vast-maken,
aandoen (mantel, strik om de hals,
halster); doen over-hellen, neier-leggen; los -laten (dier, om te pairen);
contribuciones, belastingen (op)leggen;
una harenga, 'n toespraak hoiuden;
una proclama, 'n proklamatde uitvaarddgen; la culpa a, de sobuld werpen
op; suertes, loten; por un camino,
'n weg dnslaan; maldiciones, verwenschingen uitslaan; a perder, bederven;abajo, of a tierra, of por tierra,
neer-halen, afbreken (huds); a pique,
in de grond boren; a mala parte,
of a buena parte, kwalijk nemen, of
good opmemen; a ga!ieras, tot dwangarbedd veroordeelen; en cara, in 't
gezicht werpen; echar en faita, missen., h.v. dem. die laat thuis komt;
la espalda, van zich- afzetten (ongerustheiid), zich van iets afmaken;
a un lado, op zij zetten; el åncora
of las åncoras, 't anker uit werpen;
coche, er ',n irijtuig op> g a a n inahouden;
de ver, toievallig zden; el pecho al
agua, 't wagen; el sello, bezegelen,
bekronen; el resto, al zijn best doen;
la bendicion a, afzien van; rayos
y centellas, vuur en vlam braken ;
roncas, hoonen; el cuerpo afuera, omtwijken, ontgaan; fam. tacos y terno&,
razen en tieren; un guante of una
manga, een kollekte of in-sehrijving
hauden; un trago, een slokje drinken;
no echar en saco roto,. niet te ver-
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ed rar

geefs of ongestraft iets gezegd hebben; una flor, iets aardigs zeggen;
échele V. un galgo of galgos, loop
hem achterna; la cuenta, ide rekening
opmaken; en cuenta a uno, iem. iets
aanrekenen; la ley a un hombre,
een man al te streng beoordeelen;
mano a, de hand slaan aan; enhoramala, naar de duivel wenschen; (de)
meno2, be'.reuren, missen, vermissen;
pelillos a la mar, alle wrok vergeten; pestes(a), schelden (op), ra»
zen (tegen); pie a tierra, voeit aan
wal zetten; por puertas, tot armoede
brengen; echar un borron, een vlek
maken; mal olor, een leelijke lucht
afgeven; raices, wortel schieten; la
Have, o'p s l o t d o e n ; el candado, met
een hang-slot sluiten; (fig.) onherraepelijk
weigeren; carnes, dik worden; versos, verzen opzeggen; coplas,
versjes 'improvizeeren; tierra a un
negocio, 'n zaak in de doof-pot doen;
por el atajo, de kortste weg nemen;
en (of por) medio, korte
metten
maken, los brazos, de armen uitstrekken; echar(se)las de, uithangen,
b.v. de guapo, de dappere; echarse
a correr, \ op een loopen zetten;
echarse, g a a n Jiggen; zich storten,
•neer-werpen; echarse a los pies, zich
aan de voeten werpen; echarse a
perder, te loor gaan, bedervien, zich
in 't verderf storten; se echa el
viento, de wind gaat liggen.
echazon, f. (oiud) in zee werpen v. e.
deel der ladding bij storm; en =-•
echada.
ed ad. f. leeftijid; tijd-perk; de oro, gouden eeuw; de discreclon, leeftijd dat
men oordeel heeft; menor edad, minder-jardgheid;
edad media, middeleeuwen; entrar em edad, op leeftijd
komen;
mediana
edad, mdddelbare
leeftijd;
edecån, m . ,yaide-de-camp."
edema, m zachte zwelldng zonder pijn
Bdén, m Eden, paradijs.
eder, m. eider-eend.
edz'c/i6n, f. uitgave; —to, m. edikt.
edific acion, {i. bouw; stichtdng (fig.)»
—ador, -a, m. f. bouwer; —ar, v. ir.
opbouwen; stdchten (fig.); —ativo, a.
stichtend (fig.), sdchtelijk; —ato.io,
a. van de bouw; —io, m. gebouw.
edit ar, v. tr. uditgeven; —or, -a, m. f.
udtgever; —orial, m. of articulo editorial (Am.) hoofd-artikel; a. uitgevers-(huds b.v.); vain de hoofd-redakteur (Am.)
Edmondo, Edmond.
edr/ar, v. tr. voor de tweede maal be-

Eduardo
werkeri (land, tuin ), = binar ; -ed6L~]!,
m, dons ;. don zen voetrlek.
Eduardo, Eduail"d.
educ/acicn, f. opvoedirig, opleiding ;
ador, -a, In. f. opvoeder ; -ando,
-(=!,m. f. Ieerling (e) eener kloosterschoo'j -ar, v. tr. opvoeden, opleiden;
-cion, f. afleiding uit aets anders ;
---ir, v. <til.". af[eiden.
edulcoraclon, f. ont -trekking der zuren
of 'zouten; -orar, v. tr. ontzouten;
onczuren, zoet maken.
efe, If. ef (letter).
efec/tividad, f. stelligheid ; werkelijkhesd ;
effektieve rang ; -tivo, a. setllg; elffeik':lief; uitwerking hebbend ; m.ieffektief (v. e. l,eg,er); en elective, in geld;
-to, In. uitwcrking; wissel, schuldbekenzenis, geldswaardig papior ; kennis-name door hoogere rechter van
uitspraak v. e. lagere illl eerste instantie; efectos pablicos, sraats-schuld-brieYen; tI,evara efecto, ten uitvoer brengen; surtir etecto, uitwerking hebben; en efecto, anderdaad ; efectos,
goederen, bezattingen ; -tuacion, f.~ ten
uitvoer-Iegging: verwezelijking ; -tuar,
v. tr. t -n-uetvoerleggen, bewerkstelligen,
z:ie verificar.
efemeridas of -des, f. pL efemeriden
of sterre -kundige tabellen ; dag -Loek.
efemero, m. wilde lelie,
efervesc/encia, 'If. op-bruisching ; -ente,
op-brusend; opvliegencl.
eiic/acla., f. of eficjencia, f. doel-treffendheid ; -az, f. of eflclente, doeltreffend, dadelijk weekend.
efig:,e, f. afheeldi:ng, hee:litenis.
efimero, a. va:n {~Ien dag; vlucht1ig; kortstondig; d:cha ,eUm,era, koTt3l t o n d ; g
geluk.
enorescencia, f. uitbot1:ing; hiU'id -Uiitslag.
eflu/encia, f. 'Ui,t -vlOiei,jlI1g, -stral,:ng; ,ente, Ia. ui't-vloeiend, -st:rallend; -vio,
m. (gel.) uitdamping, veLrdamping, uitstrooming; uit-waseming; -ccion} f.
uit -waseming, 'Uitdamp~lng.
efu/gio, m. (volk61:.) 'Uitvlucht; iets buiten de kWlestie 01ll; -ndir, v. tit' uitstorten) l,a:~en uit -stroo,m:en,
rond:strooien (pifaatje ienz.); -sio!n} f. ui,tvlo,eiing, uitiStonti:ng; ullt -stTooiing of
verbreQdi:ng .(van lreerst,elli~ngeln enz,.);
ont b01e:zeming.
egida, f. Pallas' schild; beschermlIl.tg.
egipjciaco of -ciano, -a, of -CIO,
-a, a. In. J. Egip'tiiSch, Egiptenaar.
egira, f. Hidj;ra of tijd-rekening van
Mohammed.
cgloga, f. herdelI'sdicht.
egojismo, m. zidf -zucht; -ista, m. f.
en a. zelfzuchtig(e).
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elefante

e,gregi/o, a. uitnemend, hoog -staand.
'egr,es/ion, f. (rechtst.) overgang; - = - 0 ,
m.
ui t -treding, kwijtings -post; U!i!t gave.
eh! int. wel, kijk!
eje, m . .as.
ejecu/cion, f. uitvoering; beslag -legging ;
-table, uitvoerbaar ; -tar, v. tr. uirvoeren, terecht-scellen, bcslag-leggen
bij; -tivo, uitvoerend ; -tor, m. tenuirvoer -legger, exekute.ur ; deurwaar .
der ; de [usticia, scherp -rechter ;
toria, f. .adelbrieven; familie-wapen ;
akte v. rechteril. uitspraak; exekuteurschap; -torial, a. executoir ; -toriar,
een vomnis of uitspraak krijgen ; feit
vaststellen, zstaven ; -otorio, a. executoir (uitspraak, vermis}.
ejem/plar, a.
voorbeeldig, ten voor beeld ; m. exemplaar ; origineel ; voor
beeld, model; toon-beeld ; COlD dedi-cataria, prcsent-exemplaar t -plario, m,
boek van feioen en voorbeelden ; ptiiicar, v. tr. door voorbeeldem aan
toonenj -plo, m. voorbeeld.
ejer/cer, v. tr. uitoefenen, oefencn ; cic.o, m. oefenng , uitocfening, vervulling ; dienst-jaar, begootirngs-jaar,
boek-jaar ; ,-citaci6n, f. oefening;citar, IV. [!Y. (zich) oefenenj -'cHo, m.
leger ; 'p,ermanente, staand leger.
eiido, m. onbewoond stuk grond aan
de ingang v. e. dorp.
el, -art. de, helt; el que, degeen die,
die welke ; cI, hij, hem.
elabora/cten, lUlit-o[ be-werkingj -do"
uitgewerkt, ·uitvoerig; -r, v. tr. uitwer ken, Ibewell'k,elIl.
elacion, f. hoog-haf'tigheid, t;fOltS; opgebJazlenheid; bo.mbast.
elastijcidad, f. veer -kracht:gehid, nit -rekbaarheid; -(1asti)co, a. veer-krachtig)
rekbaa~'; rekbaaT weef:s,el; m. gebreideborst -rok a. a..
eIatina, f. veroni'c,a (\plant).
eIre, f. el (de letter 1).
eleboro, m. nies -kruid.
elec/ciorn, f. verkiez:ing, keus; -tivo,.
a. bij keuziC; ·-to, m. verkozenen,
af -gevaardigde, gekorz.en hoofdman;tor, m. ki,ezer; -torado, m. kiezerschap; keurv!Qlrstel1Jdo,m; -toral, m.
van de kiezers; keuJ'vorstelijk.
eI,ectri/ddad, f. elektTiciltelilt; -(Jcctri)CO, a. electrils<ch; -cista, m. f. eleotri16e:n; -zaciol:n, f. 'elrectrizee!l'ilng; -·zaf,
v. tr. eI.ekt1"izeeren.
electro, 1m. barn-srt:,een, eI.ektron; alIi-age v. 4 gould en I zliJver; -'foro,
m. 'elektro.foor; .,.-plata,. elektro -zaver.
eI,ectuario, m. p'u!fgeerend stroopje.
elefarn/te, m. olifant; -tiasis, f. soort
0-

elegancia
van melaatschheid; —tino, a. van d-e
olifant (ook — ciaco).
elegan/cia, f. zwier; —te, a. elegant.
elcgi/ia, f. treur-zang; —iaco, a. als teen
treair-zang, v. e. txeurzang.
elegi/bilidad, f. verkiesbaarhedd; —ble,
a. verkiesbaar; te kiezen; —dos, ni. (pl.
ukverkorenen, God-zaligen; —r, v. tr.
(ie) verkiezen, uitkiezen.
eleg/ia, f. treur-zang; —iaco, a. als een
treur-zang, v. e. treur-zang.
elegi/bilidad, f. verkiesbaarhedd; —ble,
a. verkiesbaar; te kiezen; —dos, m.
pl. ukverkorenen, God-zaligen; —r,
v. tr. (i) verkdezen, uitkiezen.
•element/al, a. van de beginselen, lågere
(school); —o, ni. beginsel; pl. beginselen, grond -st of fen.
elemi, m. elemi-hårs.
elenco, m. katalogus, lijst.
-eleva/cion, f. verheffing, hoogte, verhevenheid;
waardigheid;
geest-drift,
vlucht; pools-hoogte; —do, a. hoog,
verheven; —r, v. tr. verheffen, opheffen (elevar a la potøncia n, tot de
n-de macht verheffen);' r. in geest-drift
geraken, een hooge vlucht nemen;
trotsch worden.
[zenuwen.
elidir, v. tr. elideeren; verzwakken, ontelimina/clon, f. elimdnatie, uit-drijving;
—r, v. tr. elemineerem, weg-doen, u k zetten.
elip/se, f. ellips —sis, f. ellipsds, weglatång; —*tico, a. elliptisch, waaruit
weggelaten is; eliseo, a.
eliseisch;
Campos Eliseos, m . Eldseische Velden; m. sing; het Elysée (te Parijs).
élitro, m. vleugel-sehild.
elixir, rn. elixeir.
elocucién, f. zeg-, voordracht -kunst.
elocuen/cia, f. wel^sprekendhedd; —te,
a. welsprekend.
elogi/ador, -a, m. f. lover; —ar, v. tr.
prijzen; —o, rn. lof; —os, m. pl.
lof-redenen.
elucida/cion, f. opheldering, udtleg; —r,
v. tr. ophelderen, uitleggen.
eludir, v. tr. verijdelen; listig ont-wijken;
bedriegen, f oppen.
ella, pr. zij, haar.
-elle, f. (dljee, letter 1).
ello, pr. het, er—; dat; — j a ello! aan
de slag! a a n de gang!; — es que.. v het
geval is dat....; jaqui fue ello! daar
had je 't!
emana cion, f. udtvloeidng, vooirt jkomindg;
uitwaserning; —r, v. intr. udtvloeien,
uitstralen; voort-konien; ukwasemen.
emancipa cion, f. ontvoogding; vrij-mamaking; —r, v. tr. ontvoogden, vrijmaken; r. zich ont-voogdem; zichvrijmaken, los-maken
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embabamiento of embabiamlento,
rn.
geestes -storing.
embachar, v. tr. (wol-dieren) op-sludten
orn te laten zweeten voor h. scheieren.
embadurna/dor, m. wdtter; klad-schilder;
—r, v. tr. bekladden; witten.
embai/dor, -a, m. f. cplichter; —miento,
m. betoovering, bekoring; oplichterij;
—'r, v. tr. bedriegen.
embaja/da, f. gezantsehap, zending; —
dor, -a, m. f. af gezant; —torio, a.
van 't gezantsehap of de gezant;
—triz, f. echt-genoote v. d. gezant.
embala/dor, -a, m. f. inpakker, verpakker; —je, m. verpakking; —r,
v. tr. inpakken, verpakken.
embaldosa do, m. steenen vloer; bevloering; —r, v. tr. met steenen hevlocren.
embalsadero, m. pias van regen -water.
embalsarna/dor, m. balsemer; dieren-opzetter;
—miento, balseming, opzetting (v. dieren); —r, v. tr. balsemen,
parfumeeren, (dieren) opzetten.
embals/ar, v. tr. bevrachten (vlot); graven om regen-water te verzamelen;
intr. plassen vormen; —e, m. plassenvorming.
embalumar, v. tr. slecht bevrachten (lastdier), niet weten te bevrachten; r.
ziich in een lastige zaak steken.
emballena/dor, -a, m. f. korsetten-maker; —r, v. tr. van baleinen voorzien;
r. z k h i nr ij gen (in korset).
embailestado, m. kromming naar voren
v. d. „hand"-koot v. paarden.
embanastar, v. tr. in een mand doen.
embaraz ada, a. zwanger; —adamente,
adv. met moeite, bezwaarlijk; —ar,
v. tr. hinderen, belemmeren, last aandoen; in verlegenheid brengen; r. in
verlegenhedd raken; lastig worden; —
o, m. hinder, last, belemmering; moei' lijkheid, verlegenheid; zwanger -schap;
r - o s o , a. lastig, hinderlijk.
embarbascar, v. tr. verwikkelen, verwarren; (visch) bedwelmen; r. verward
raken.
embarbecer, v. intr. r. baard beginnen
te krijgen.
embarbillar, v. tr. aan-een-lasschen (planken).
embar cacion, f. vaartuig; inschepdng;
vaart; —cadero, m. steiger, ankerplaats; —car, .v. tr. ver-, in-scheping;
r. zich in-schepen, zich in een zaak
begeven; —co, m. in-, ver-scheping.
embar/gador, m. beslag-legger; —gante,
a. hinderend, belemmerend; —gar, v.
tr. beslag-leggen; belemmeren; doen
orft-steilen; r. ont-steilen; —go, m.
beslag4egging; sin embargo, niettemin,

embarnecer
evenwel, .echter; sin embargo de, in
weerwil van.
embarnecer, v. intr. dik worden.
embarniza/dor, -a, m. f. vernisser; —
dura, f. vernis, vernissing; —r, v. tr.
veroissen; mooi doen uiitkomen.
embarque, m. in-scheping, ver-scheping.
embarra/dor, m. stukadoor, pleister-werker; bedrieger, oplichter; —dura, f.
pleåstering, pleister; —ncar, v. dotor. aan
de gr ond raken (schip); r. zich bemodderen, in de war br engen; r.
zich in de medder werken, zich bevuilen; zich tussenen de takken der
boomen verschuilen (patrijzen).
embarrilar, v. tr. i n vaten of tonnen
verpiakken.
embasamento of —miento, m, grondnmur.
embastar, v. tr. stikken, door-stikken.
embastecer, v. intr. veft worden; r. al
te dik worden.; grof worden.
embate, ni. branding; woeste aanval;
—s, m. pl. tegen-slagen.
embatir, v. intr. slaan, klotsen (golven
tegen rotsen a. a.).
embaucador, -a, m. f. bedrieger; —
miento, m. bedrog, biegoocheling; —r,
v. tr. bedriegen.
embaular, v. tr. in een koffer doen;
fam. intr. zich vol-proppen.
embausamiento, m. verbazing.
embaza dura, f. donkere of bruine kleur;
verbazing; —r, v. tr. bruin of donker
kleuren; verbazen; intr. verbaasd zijn,
belemmeren, hindenen; r. walgen (door
genoeg van lets te krijgen), oververbaasd zijn; trekken maken (kaartspel).
embebe/cerse, v. r. geheel vervuld zijn
(geest), geheel opgaan in; —cimiento,
m. f. 't geheel o p g a a n (v. d. geest).
embeb/er,
v. tr. door-trekken (m. e.
vloeistof); indoen; toevoegen;
doen
slinken, innemen (stof b.v.); r. zich
door-trekken (m. e. vloei-stof, denk•beelden a. a.); —imiento, m. doortrekking (m. e. vloei-stof, denkbeelden
a. a.); inzuiging.
embele/cador, -a, m. f. bedrieger; —«
car, v. tr. bepraten, bedriegen; —co,
m. bedrog, valsene belofte; pl. aanhalerij. geflik-flooi (van kinderen); —
nar, v. tr, verlammen, verdooven; verbazen, verblinden; —samiento, m. of
—so, m. hekoring, ver-rukkdng; —sar,
v. tr. bekoren, ver-rukken.
embellaquecerse, r. r. zich a a n schelmerijen over-geven.
embelle/cer, v. tr. verfraaien, versderen;
—cimiento, m. verfraaidng, versiering.
embermejecer, v. tr. rood verven of kleu-
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ren; doen blozien; intr. r. rood worden,.
blozen.
emberr/enchinarse, = —incharse, v. r.
^ a a n g a a n " (stout kind), zijn zin willen
doorzetten (idem).
embesti/da, f. aanval; lastdg aanhouden?:
—r, v. tr. (i) aanvallen; om geld a. a.
lastig vallen.
embetunar, v. tr. met asfalt, aard-pek
of schoensmeer bestrijken, asfalteeren.
embijar, v. tr. met „aquioite" verven (Am,
verf -plant).
emblanquecer, v. tr. wirtten, wit maken;:
r. wk, blank worden.
emblema, m. zinne-beeld; —'tico, a.
zinne-beeldig.
embob/ado, a. beteuterd; versuft; g e heel vervuld of afgetrokken; —amiento, m. ,versuffing, volkomen afgetroikkenheid; —ar, v. tr. op de mouw
spelden;
aifleiden, afgetrokken
maken; foppen; r. verwonderd of verrast stil-sitaan, zdch vergapen; —ecer,
v. tr. van streek brengen (geest), ver stompen; r. versuffen, verloomem; —
ecimiento, m. versuffing; overbluffdng.
emboca/dero, m. uitmonding; fam. estar
al embocadero, op 't pnint zijn om zijn
wensch te krijgen; —do, a. goed vatn
smaak (wijn); —dura, f. mond-stuk;
mitmonding; bit; lekkere smaak (v.
sommige dranken); "t overwinnen der
eerste moeilijkheden; 't zachtjes e n
stemmend een blaas-instrument beginnen te hespelen; tomar la embocadura,
dat d o e n ; —r, v. tr. in de mond ste*
ken; met geweld of list dem. ergens
in brengen; doen „slikke|n"; r. i n
een monding gaan; zdch vol-proppen,,
schrokken.
embodegar, v. tr. kelderen.
emboj/ar, v. tr. palmtakken voor zij wormen gereed-maken; —o, m. dde*
palmtakken, die gereedmaking.
embola/da, f. zuiger-slag; * —do,
m.
korte e n minne rol (op 't tooneel);
a. met houten ballen op de horens
(stier); —r, v. tr. van ballen voorzien (staere -horens).
embolism/ador, m. f. verdeeldheid-zaaier,,
onrust-stoker; a. verdeeldheid zaaiend,
onrust stokend; —ar, v. tr. fam. verdeeldheid zaaien; —o, m. verdeeldheid; e n : dnlassching v. e. maand,
ingelasichte maand.
émbolo, m. zuiger.
embols/ar, v. tr. in de beurs doen, in nen, ontvangen (geld); —o, m. inning..
embon/adero, m. dok; —ar, v. tr. v.
e. dubbel-huid voorzien (schip); v e r beteren; repareeren, kalefateren, herstellen (schip); —o, lap om kleeding-

^mbonigar
stuk te ver-sterken; dubbel-huid (v.
e. schip).
<embonigar,
v. tr. met
koe-mest insmeren.
emboqu/e, m. ingaan v. d. bal bij 't
ring-spel; ('0 uitkomen in straat a. a.;
—iilado, a. met mondstukje (sigarer);
m. zoo'n sigaret; —ill ar, v. tr. beg.nnen (mijn-gang); v. e. mond-stukje
voor zien (sigaret).
embornal, m. sp-uigat, = imtiornal.
-embo rrachar, v. tr. dronken maken; bedwelmen; r. zich bedrinktn; —rrar,
v. tr. op-stoppen; voor de tweede maal
kammen (wol); (volkst.) vol-proppen;
—rrazar, v. tr. lardeeren (gevogelte);
—rricarse, v. r. f am. veirbijsterd staan;
—rrizar, v. tr. voor de eerste maal kammen (wol); —rrullarse, v. r. ruzie m a ken, krakeelen.
embosca/da, f. hinder-laag; —r, v. tr.
in hinder-laag leggen; verbergen, verschuiilen; r. zich in binder-laag leggen;, diep een bosch ingaan.
embosquecer, v. intr. bosch worden.
ombota/do, a. bot; —dor, m. stompmaker (der blanke wapens).; —dura,
f. botheid; bot-making; = —mlentc,
m.; —r, v. tr. bot maken, in een
eilindrische doos doen; verstomp:£n,
verzwakking; r. zijn laarzen aandoén;
vers uffen, ver-stcmpen.
embo tellar, v. tr. op flesschen doen;
—tijar, v. tr. voorzien van
aarden
kruikjes (vloer, van onder); fam. r.
zich opblazen, opvliegen, op-stuivcn.
emboz/adamente, adv. terug-houdend, op
een afstand; —ado, a. vermomd, fig.
zich niet duidelijk openbarend (ziekte);
—ar, v. tr. heit onder -ideel van 't
gelaat
rjedekken; muil-band
aandoén; (gedachten) ver helen; —o, m.
slip v. e. mantel over de schoiudersi,
om zich in te wikkelen (e|n 't gelaat tie
bedekken; omslag v. e. laken; manier
vvaaroip vrouwen zich 't gelaat bedek*
k e n zoodat slechts één oog even
zichtbaar is; bedekte termen; verheling van bedoelingen.
^mbracilado, a. steeds in de armen
(kind).
embrave/cer, v. tr. ophitsen, tergen woedend maken (vooral dieren); —clmiento, m. woede, toorn.
ejnbraz/adura, f. groep (ook v. e. scnild);
—ar, v. tr. a a n de arm doen (schild a.
a.); in elkaar grijpen (tandraderen).
embrea/dura, f. breeuwing (v. e. schip);
—r, v. tr. breeuwen.
embregarse, v. r. zich mengen in twisten.
•«mbrenarse, v. ddep in een bosch, op de
bergen of in 't struik-gewas gaan.
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embria/gar, v. tr. bedwelmen, dronken
maken; ver-rukken; —guez, f. dronkenschap, be-dwelrnimg; ver-rukking.
embridar, v. tr. de teugel aanleggen;
de kop op doen houden (paarden).
embrion, m. embrdo; eerste kiem; (embrion)ario, a. v. d. kiem of het
embttio, in kiem.
embroca, f. ' = embrocacion, eerste bet.;
—acion, f. pap (om te pappen); «achte
biegieting van ziek deel; —r, v. tr.
over-gieten; afwdmden; op de leest
spijkeren (schoen).
embroli ar, v. tr. in de war maken;
bedriegen door een leugen-aehtig bericht; —o, m. bedrog; verwikkeling;
haarkloveirij, onmin; —om, -a, m. f.
over-brenger, onmin-stoker.
embroma, v. tr. plagen (onscbuldig); valsche bjeloften doen aan; voor de gek
houden (schuild-eischer); r. buken de
waard rekenen.
embrcquetar, v. itr. a a n spitjes doen (pooten van vogels).
embrujar, v. tr. beheksen.
embrutecer, v. tr. verdier! ij ken.
embucha do, m. rol-pens; a. die zich
overéten heeft (vogel); —r, v. tr. villien, stoppen (worsten, pens); vet-mesten (gevogelite); gulzig eten; volstop: pen; r. ziich vol-proppen.
emhud/ar, v. tr. met trechter over-gieten
(in vat); om de tuin leiden; intr.
klop-jacht houden; —ista, m. trechterm a k e r ; —o, m. trechter; bedrog.
embufetado, a. fam. onder de tafel
ver.borgen.
embull/arse, v. r. Am. Cuba luidruchtige pret maken; —o, m. id. luidr.
pret.
emburujar, v. tr. opeen-hoopen.
embuste, m. slimme leugen, bedrog;
pl. ook valsene juweeten; —ar, v. intr.
liegen uit gewoonte; —ro, -a, m. f.
leugenaar, -ster; a. lengenachtiig, biedriegelrjk.
embuti/dera, f. rond aambeeldje v. e.
ketel-maker of blik-slager; —do, m.
inleg-werk; dikke worst, saucijs; —
dor, m. graveur; die inleg-werk doe:;
zilver-smids-stift; —r, v. tr. stoppen
(worst); inleggen (inleg-werk); m.. e.
een duurdere hoiutsoort beleggen (meubel): intr. fam. zich vol-proppen; schraneme, f. em (letter m).
[sen.
emenda/ble, a. te verbeteren, voor verbetering vatbaar; —dor, m. verbeteraar.
emergen/cia, f. gebeuriijkheid; —te, a.
bo ven uit -stekend; voort -komend.
emergir, v. intr. uitkomen, boven uitkemen.
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empatadera

empantanar,
v. tr. onder-water zetten
emérito, a. gepensioneerd; emeritus.
(land); in de modder zetten; belememersion, f. opduiking, voor-den-dag-tre meren; r. in de modder raken.
emético, m. braak-middel,
[ding.
empana dura, f. luier; verdoffing, smet;,
emicrånea, f. (gel.) seheele hoofd-pijh.
—r, v. tr. in luiers wikkelen (kind);
emigra/cion, f. land-verhuiziing; —da,
be-smetten^ dof malqe(n; r. dof worden.
-a, m. f. land-verhuizer; —r, v. intr.
empapar, v. tr. door-weeken, do or-trekland -vefrhuizcn, uit -trekken.
ken; uitwassehen, op de plank slaan;f,
eminen/cia,
f.
hoogite, verhevelnheid;
r. door-trokken zijn van, door-kneed
„Emi,nentie"; uitnemendheåd; —te, a-,
zijn in.
hoog;,. hoog-verheven; uitnemend.
empapela/dor, -a, m. f. die in papier
emir, m. emir (titel).
wikkelt;
—r, v. tr. in papier wikkelen
emi/sario, m. bood-sohapepr; in 't geol met papier bekleeden, behangen;
heim afgezondene; verlaat v. e. vijvier;
fam. een krimineel proees aandoen.
en = emuntorio; —sion, f. uitgifte;
afzending (v. licht-strålen b.v.);—tir, | empaque, m. inpakking, verpakking; de
sabio, geleerd „air"; —tador, -a, m.
v. tr. uitgeven, uitzenden, afgeven.
f. (in)pakker; —tadura, f. het inpakemocion, f. aandoening; —(on)ar, v. tr.
ken, verpakking; —tar, v. tr. inpakont-roeren.
ken, verpakken.
emoliente, a, en m. verzachtend, pijnemparam
entar, v. tr. versieren,
verstillend (middel).
fraaien,
optuigen; —konto, m. opemolument/ar, v. intr. bij-verdieniten nebtooiing, versiering.
ben uit betrekking; —o, ni. bij-veremparchar, v. tr. met pleister bedekken;.
diens te.
empacar, v. tir. inpakken.
fam. ver bergen, verhelen.
empach/ado, a. bedeesd; —ar, v. tr.
empareda/do, m. en a. dubbel-boter hkideflren, belemmeren, in verlegenhammetje (met iets ertussehen); g e heid brengen; verfoergen, vermommen;
kerkerd (e, tusschen vier muren); —
r. verlegen worden; —o, m. belemmcmiento, m. kerkering, opsluitiing; —r,
ring; indigestie; beschroonidheid; —
v. tr. kerkeren, tusschen muren zeit oso, a, lastig, hinderlijk; gauw verten; r. zich opsluiten.
legen, -erg beschroomd.
empareja/dura, f. sorteering, bij-elkaarempadron/ador, m. die insehrijft in de
voeging van wrat bijeen-hoort; inhalen,
belasting nkohier en; —amiento, m. ånevenaren.
[rnaagschappen^
schrijving in die kohierien; —ar, v. tr.
emparentar, v. intr. r. (ie) zich verop de belasting-kohieren inschirijven.
emparra/do, m. dak v. lat-werk, waarempajar, v. tr. van strooi, van matwerk
langs klimplanten (meestal wingerd')
voorzein; in stroo pakken; o-pzetten
groeit; —r, v. tr. zulk lait-werk of
met stroo.
wingerd -leidingen maken.
empalag/amiento, -o, m. over-verzadiemparrilla/do, m. soort rooster-werk van
ging, walg; —ar, v. tr. en intr. tegen balken voor de stevigheid van spoormaken, (doen) walgen; —oso, a. tewegen; —r, v. tr. op een rooster leggen -staand; vervélend.
gen of klaarmaken.
empalar, v. tr. a a n een paal rijgen.
emparvar, v. tr. bijeen-doen (koren-schoempaliza/da, f. palisadeering; —r, v. tr.
ven voor 't dorschen).
palisadeeren.
empast/ador, -a, m. f. goed kolorist;
empal/madura, f. „zwaluw-staart", verkwast om dik a a n te leggen; boekbindings -stuk, ver bi nddings -punt, aan binder; —r, v. tr. dik opleggen (verf);
sluiting (spoor); —mar, v. tr. bij wijze
met deeg vullen; de kleuren mollig
van „zwaluw-staart" verbanden, (buimaken; binden (boek); —e, m. ('t)
zen) aaneen-lasschen; intr. aansluiten
dik opleggen enz. (zie 't vorige).
(spoorweg); —me, m. = empalmadura.
empastelar, v. tr. r. fam. in der minne
empalmillar, v. tr. v. e. keer-dam voorschikken (zaak); dooireen-gooien (lettervorm, zetsel).
zien.
empat/adera, f. fam. opschorting v. e.
empana/da, f. soort gesloten pastei; beplan; beletsel; —ar, v. tr. een gelijk
driegelijke handeling; —do, a. licht
aantal stemmen halen;
opschorten
ontvangend u k een ander vertrek;
(plan); doen
staken, tegen -houden
—r, v. tr. met pastei-deeg bedekken,
(bouw a, a.); r. gelijk aantal stemmen
taant maken; bezaaien (met koren); r.
op zich vereenigd hebben; tegen elschrokken, zich een indigestie eten.
kaar opwegen; se la empatan, die
empand/ar, v. tr. buigen, krom-trekken;
zijn aan elkaar gewaagd; —e, m .
—illar, v. tr. twee kaanten bijeen-doen,
opschorting enz.
om valsch te spelen; vast-meren.
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empavesa/da, f.
(zeet.)
pavoizeering,
feest-versiering; —do, m. gezamenlijkie
viaggen enz. op feest-dagen; —r, v.
tr. pavoizeeren.
empavonado, a. blauw-gemaakt, gebrandverfd (metalen).
empecatado, a. f am. die alles ondersteboven haalt; kwaadwillig, kwaadaardig.
empec/er, v. tr. (oud) schaden, onrecht
aandoen, beleeddgen; —imiento, m i .
schade, foenadeeling.
empederni/do, a. verstokt; ongevoelig;
—r, v. tr. harden, ongevoelig m a k e n ;
r. verstokt raken, ongevoelig worden.
empedra/do, m. plaveisel, plaveiing; a.
geplaveid; —dor, m. straten-maker;
—dura, f. laag steenen, plaveisel; aanharding door kiezel-steenen of grint;
—r, v. tr. (ie) plaveien; be-grinten;
ver-sperren met hindernissen.
empe/ga, pek of ander stopsel; merk
van schapen; —gado, m. teer-kleed;
—gadura, f. in-smering met pek; pek
a. a.; —gar, v. tr. met pek in-smeren
of stoppen; merken (schapen met
fpek); —guntar, v. tr. merken (schapen
met pek).
empeine, m. onder-buik; prov. katoenbloem; daiuw-woirm; wrcef (empeine del
pie).
empelar, v. intr. zich met h a a r hedekken.
empelazgarse, v. r. fam. zich met ruzie
inlaten.
empelechar, v. tr. marmer-stukken verbinden, aaneem -lasschen, 'n kolom van
bouwsteenen marmeren.
empelotar, v. tr. tot balletjes
maken
(vogel-voeder); r. fam. elkaar in de
h a r e n vliegen.
empe la, f. wireef e n zijden(v. e. schoen);
—r, v. tr. = empujar, im peler; van
wreef en zijden voorzien (schoeisel).
empellejar, v. tr. met huiden hedekken
of voeren.
empellon, m. duw; a empellones, met
duwen, ni. horten en stooten.
empenachar, v. tr. v. e. pluim voorzien.
empen/ado, a. verpand; in schuld; verbomden (Vioor woord a. a.); njaridnékkflg;
—ar, v. tr. in pand geven, verpandetn;
hulp of besdierrndng w a g e n ; aangaan
(strijd a. a.); r. schulden maken; aanhouden,
volharden;
tusschenbeide
komen; in nauw vaar-water kornen;
—o, m. veirpanding, belecning; verbintenis; vurig verlangen, a a n d r a n g ;
streven; doordrijven; volharding; beschermer; pand; hardnekkigheid (in
strijd); gevaar v. e. schip in nauw
vaarwater; en emperio, toit pand; |qué
empe no! wat 'n last!
empeora miento, m. verergering; —r, v.

cmplastadura

worden
tr. verergeren; intr. erger
(zieke).
empera/dor, m. keizer; —triz, f. keizierum.
emperchar, v. tr. a a n pen of kap-stok
hangen; op 'n stokje zetten (vogel);
r. op-stok gaan, zifcten.
emperdigar, v. tr. even. rooisteren (patrijs);
met spek bruin br aden; klaar -maken.
emperejilar, v. tr. tooien; mooi in elkaar zetten (stuk); r. groot toilat
maken.
emperezarse, v. r. luieren.
emperna/do, a. bien of mal empernado,
goed of slecht ter been; —do, a.
halstarrig; —miento, m. halsstarrigheid; —r, v. tr. met klink-nagels vastmaken;
opnieuw
voeten
aanzettén
(kousen, sokken).
empero, c. (weinig) echter, evenwel.
emperra/da, f. kaart-spel dat op hornbren lijkt; —r, v. tr. erger en; r. m.
alle geweld willen hebben, driftig
eischen.
empesador, m. soort veeder-stoffer der
wevers.
empezar, v. tr. (ie) begirmen; aanbreken;
ya empieza, daar begint 't al.
empic/ar, v. r. zich hechten, hart voor
•lets krijgen; —otadura, f. a a n - d e kaak--stelling;
—otar, v. tr.
a. d.
schandpaal vast-blinden, aan de fcaak
steilen.
empina/do, a. steil (b.v. straat); —
dura, f. of —miento, m. steigering;
het telkens drinken (drinke-broer); optilling, opheffing; —r, v. tr. rechtopzetten; opheffen; zuipen; r. siteigeren;
zich hoog verheffen; (op) gaan staan;
op d e teenen gaan staan; wassen
(water).
empingorota/do, a. fam. hoog, voorn a a m ; —r, v. tr. fam. op iets ånders
zetten; r. ergens op g a a n staan.
empino, m. verheffing, hoogte; top v.
e. kromming (bouwk.).
emp/ireo, m. empiremn, verblijf der g e luk-zaligen; a. hemelsch; —ireuma,
m. eigenaardige sterke brandlucht en
smaak.
empiri/camente, adv. proef -onder -vinde lijk; —co, a. idem; m. empirist; —
(piri)smo, m. proef -onder -vindelijke wetenschap.
empizarra/do, m. leien d a k ; —r, v. tr.
met lei dekken.
emplast/adura, f. ('t) aanleggen v. e.
pleister; —ar, v. tr. een pleistier a a n leggen, blanketten; fam. een zaak
belemmeren; r. zich bemorsen; —
ecer, v. tr. glad maken (doek), om
t e schilderen; —o, m. pleister, p a p ;
estar hecho un emplasto, steeds kla-

emplåstrico
g e n over p i p e n enz.; kleven als een
pleister; ser un emplasto, een onnuit
mensch zijn.
emplåstr/ico, a. slijmerig, kleverig; —
o, ni. = emplasto.
emplaz/ador, m. deurwaarder, die sommeert; eischer; —amiento, m. sommatie, oproeping; plaats, emplacement;
—ar, v. tr. sommeeren, oproepen.
emple/ado, m. beamte; —ar, v. tr. gebruiken, best eden; een betrekking geven; r. zijn tijd besteden; —o, m.
gebruik; biesteding; betrekking.
emplenta, f. 'stuk v. e. muiur van mortel
en gehakt stroo gemaakt zonder de
vorm te verplaatsen.
emploma/dor, m. lood-gieter; —dura, f.
lood-beleggiing, stempeling met lood; —
r, v. tr. met lood bedekken, stempelen.
emplum/ar, v. tr. van veeren voorzien,
met veeren versieren; met veeren bedekken, n a insmering met honing
(straf); intr. vluehten (Am.); —ecer,
v. intr. veeren krijgen.
empobre/cer, v. tr. verairmen, arm maken; v. intr. arm worden; —cmiento,
m. verarming.
empolv/ar of empolvorar, v. tr. poederen, bepoederen; stof op jagen, vol
stof maken; —orizar, v. r. bepoederen.
empolla do, a. uitgebroed; thuis hokk e n d ; —dura, f. broedsel, gehroed;
jonge bijen; —r, v. tr. broeden, uitbroeden; intr. een nieuwe zwerm
voort -brengen (bijen).
emponzona/miento, m. vergiftiging; —r,
v. tr ver.giftigen.
empopa/da, f. vaart met stijve bries
van achteren; —ar, v. intr. r. diep
met de voorsteven liggen; de voorsteven richten; empopado, y a todo
pano, a. met wind van achteren en
met volle zeileoti.
emporcar, v. tr. (ue) bevuilen; bederven.
emporio, m. wereld-haven.
emposta, f. impost, uit -stekende rand.
empotrar, v. tr. inheien, in-stampen (paal
a. a.); vast-sjorrøn; opsluiten (bijen);
ineen-voegen, doen aansluiten; in een
holte in een muur zetten.
empozar, v. tr. in een put doen; r.
(Am.) poelen vormen (water).
empradizar, v>tr. tot weiland maken.
emprende/dor, -a, m. f. ondernemend,
vast-beraden mensch (ook a.); —r,
v. tr. ondernemen; lastig vallen; eraprenderla con, berispen.
emprenar, v. tr. bezwangeren.
empresa, f. onder-neming; devies; —rio,
-a, m. f. teater-ondernemer, -neemster
a, a.
[gaarne leent.
emprestador, -a, m. f. leener, iem. die

187

enajenable

empréstito, m. leening of borging.
emprima, f. eersteling; —do, m. laatste
kaarding der wol, n a de menging;
fam. gefopt, gedupeerd; —r, v. tr. inwrijven (doek om te beschildearien);.
voor de laatste maal kaarden (wol);
iem. om de tuin leiden.
empringar, -v. tr. bezoedelen met vet of
olie; kwetsen in duel; zwart -maken,
afbreken.
empuchar, v. tr. strengen garen in loog.
wasscehn.
empuj/ar, v. tr. duwen; w eg-duwen; a a n zetten; —e, m. duw; (fig.) aandrift,.
stoot; tener empuje, „fut" hebben^
—on, m. stoot.
empulg/ar, v. tr. (boog) spånnen; —
uera, f. inkeping v. e. boog om 't
touw vast te maken; pl. martel-tuig
om de duimen te ontwrichten; apretar
las empulgueras a uftifo, iem die duimschroeven aanleggen.
empunt/ador, m. aanpunter (v. spelden.
of naalden); —adura, f. aanpunting
(zie vor.); —ar, v. tr. aanpunten (spelden of naalden).
empuna/dura, f. hand-vat, heft, greep;
begin v. e. verhaal; —r, v. tr. a a n vatten, met de hand aanpakken.
empuni dura, f. ('t) reeven steken, (V)
reeveii der zeilen met de seizingen^
—r, v. tr. (de schooten) hijschen.
empurpurar, v. tr. rood kleuren.
emula/cion, f. wed-ijver; —dor, -a, m.
f. mede-dinger; —r, v. tr. intr. mededingen.
émulo. -a, m. f. mede-dinger.
emul/sidn, f. bloed-verfrisscbend drankje?
—sivo, r. olie gevend
emundacion, f. reinigdng, zuivering.
emuntorio, m. gel. afvoerkanaal voor
mtscheidingsstof f en.
en, prep. in, op, te; terwijl; zoodra,
aan; en el plato, op het bord, en
la ciudad, in de stad, en Madrid,
te Madrid; en viéndole, se lo diré,
zoodra ik hem zie, zal ik 't hem
zeggen; le conozco en el andar, ik
k e n hem a a n zijn gang; pensar en,
reparar en, denken aan, letten op;
insistir en, aandringen op.
enaceitarse, v. r. olie-achtig of ranziig
worden.
enag/uachar, v. tr. met water over-laden (ook als men te veel vruchten
gegeten heeft, de m a a g ) ; —uaéera,
f. karaf; —ua(s), f. (pl.) onder-rok;
—uazar, v. tr. te veel be -sproeien,
door -weeken (grond).
enajena/ble, a. vervreemdbaar; —ciom,,
f. of —miento, m. ver-vreemding, afgetrokkenheid van geest; —nte, m .
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f. vervreemder (v. e. goed); —r, v.
tr. ver-vreemden; ver-rukken; 't hoofd
van streek br engen; r. in diep gepeins zijn; gek worden; van zich vervreemden.
enalbardar, v. tr. 't pak-zadel opleggen;
lar de e ren.
ena!magra/do, a. niet in aanzien; de
achting vedoTen hebbend; —r, v. tr.
met roode oker verven of kleuren.
enamor/adizo, a. spoedig verliefdd; —
ado, a. verliefd; —ador, -a, m. f. verliefde, geliefde; —amiento, m. verliefdheid; verliefd-making; —ar, v. tr.
verliefd maken; 't hof m a k e n ; r. verliefd worden; —icarse, v. r. voorbijgaande verliefdheid voelen.
enanehar, v. tr. fam. wijder of mimer
maken.
enano, -a, m. f. (ook a.) dwerg, dwergachtig.
enante, f. druive-bloem, tor-knuid,
enarbolar, v. tr. hijschen, planten (vlag),
opheffen, in de hoogte steken (stok
a. a.); r. steigeren.
enarcar, v. tr. krom trekken (boog), van
hoepels voorzien
(vaten);
vergaan
(schip).
enardecer, v. tr. doen ont-vlammen, verhitten; r. ont-vlammen, verhit raken.
enardecida/mente, adv. vurig, zeer levendig; —rmento, m. ontvlamming;
opmontering.
enarena/cioin, f. mengsel van zand en
kalk, om te witten; —r, v. t.r met
zand bedekken.
enarmoinar, v. tr. recht-op zetten; r. steigeren.
enarmonico, a. enharmoinisch, bij kwarttonen opvolgend.
enarra/cién, f. vertelling, opsomming;
—r, v. tr. verhalen; opsommen.
enastar, v. tr. a a n de stok doen (vlag);
op voet-stuk of a a n heft bevestigen
(wapen).
enastilar, v. tr. de steel zetten aan
(smids-hamer).
encabalga/miento, m. affuit; —r, v. intr.
rijden; tr. van paarden voorzien; r.
te paard stijgen.
ecabestrar, v. tr. v.e. halster voorzien;
tamme stier voor kudde stieren plaatsen om te leiden; in de war raken
(m. d. poot in de halster).
ericabeza/miento, m. soort kadaster voor
de belasting-verdeeling; hoofd van geschrift; —r, v. tr. bedoeld kadaster
of register opmaken; goede wijn onder
mindere mengen; v. e. hoofd voor-zien (dokument); intr. biovenaan staan
(opschriift a. a.); r. zijn belasting afbetalen; nadeel aanvaarden, om erger

encalvecer
te ontgaan; schuld afkoopen met scm
in kontanten.
encabillar, v. tr. van bouten voorzien
(buitenhuid v. e. schip).
encabriar, v. tr. het hout-werk v . e . dak
aanbrengein.
encabritar(se), v. r. intr. steigeren.
encacha/do, m. versterking v. d.bedding
eener rivier van steen of s p e d e tussehen de pijlers v. e. brug; —r, v. tr.
e e n . „encacnado" makein, (zie vor.).
encadena mfrinto, m. eeneein-schakeling;
—r, v. tr. aaneen-schakelen.
encaj/a, f. fam. top! de hand erop!;
—ador, m. die inzet of in-stulpt; instrument daarvoor; —adura, f. inzet ting, in-stulping; om-shiåitiing, kastje;
—ar, v. tr. inzerten, in-stulpen, ergens
indoen, dnlasschen (fig.); toeddenen, gevein; intr. passen, te pas komen; r.
ergens binnen-komen, zonder geroepen of genoodigd te zijn; se le ha
encajado en la cabeza, heeft zich
in zijn hoofd gezet....; —e, m. instulping, inzetting; kastje; kant-werk;
trekken (van 't gelaat); — e r a , f.
kant-werkster; —onado, m. muiur van
mortel e n stroo met reepen metselwerk; —onamiento, ,m. verpakking in
kist of doos; groef met grimt voor
weg; gebruik van kisten voor de
pijlers v. e. brug; bekisting; (het)
kisten; gaten met goede aarde gevuld, om boomen in te planten; —
onar, v. tr. in kist of doos doen, bekisten; kisten; door nauwe doorgang
laten gaan; weg aanleggen tusschen
vqpr dit doel gestelde grenzen; in
elkaar stulpen of sehuiven; in de
voet-stappen van de voorman treden
(soldaten); r. in een nauwe doorgang
treden.
encala/bozar, v. tr. fam. in de doos
stoppen (gevangenis); —brinado, a.
duizeling-wekkend steil; —brinar, a.
tr. 't hoofd vervulkn (dampen uit de
m a a g ) ; r. fam. koppig zijn, voor-ingenomenheid op vatten; —da, f. metalem stuk van paarde-tuig; —do, m.
kalk-toevoeging (bij suikerbereidiing);
—-dor, m. kalk-knip (voor huiden);
m. -a, f. kalker; -^dura, f. ('t) witten; —r, v. tr. witten; kalk toevoegen
a a n (bij suikerbereiding); (huiidtn) in
de kalk zetten.
encalma/do, a. slåp (handel); —rse, v.
r. door al te veel vermoeienis en
vet-vorming
„dampig"
worden
(paard); bedaren (wind).
encalostrarse, v. r. ziek worden (kind
in de eerste itien dagen vian 't zuigen).
encalvecer, v. intr. kaal worden.

encalladero
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encalla/dero, f. zand-bank; —dura, f.
stranding; —r, v. dnitr. r. stranden.
encalle/cer, v. intr. eelt krijgen; —jonar,
v. tr. in een steegje laten g a a n ; v.
r. in een nauw straatje gaan.
encama/cion, f. hout-wertk in mijn -gange n ; —r, v. tr. te bed leggen, 't
bed doien handlen; or. fam. ged won gein
zijn, 't bed te hcudten, zijn leger opz-oek e n (dier); omgeworpen worden (koren); —rar, v. tr. bewaren, wegsluiten
op zolder (graan).
encamblijar, v. tr. door reservoars leiden
(water).
encambr/ar = encamarar; —onar, v. tr.
af-sluitein door wege-doorn (land); met
ijzer ver st er ken; r. fam. het hoofd
hoog houden (onder 't loopen).
encamina dura, f. weg-wijzang; weg-zending, verzending; —r, v. tr. de weg
wijzen; ,,op weg helpen"; intr. leiden
(straat naar de markt a. a.); r. zieh
op weg begeven; de goede weg volgen om een doel te bereiken.
encamisada, f. nachtelijke of morgenaanval, waarbij de soldaten hun hemd
over de andere kleeren been dragen,
om elkaar te herkennen; r. op die
wijze 't hemd over de kleeren doen.
encampanado, a. klokvormig; fig. fam.
groot -heerig.
encanal/ar, v. tr. door kanalen leidein
(water); (zeet.) in een kanaal brengen
(sehip); = —izar, v. tr.
encanallarse, v. v. gemeen worden, met
miinder volk omgaan.
encana rse, v. r. door schrik of drift
aangegrepen
worden
(kind
dat
schreien wil en niet k a n ) ; —star,
v. tr. in een mand doen of rangschikken.
encancerarse, v. r. kankeracbtig worden.
encandecer, v. tr. tot wk-gloedhitte verhiitten.
encandelar, v. intr. bloeiein.
encandila dera, of —dora, f. fam. koppeiaaTster, hoere-waardiin; —do, a. fam.
lamp-vormig om-geislagein (hoed); —r,
v. tr. ver blinden; betooveren, een hallucinatie doen ondergaan; fam. boeien
door schoomheid; aanblazen (vuur); r.
bene veid zijn door drinken a, a,; gaan
glinsteren (v. wulpsche foegeerte a. a.):
oogen).
encanecer, v. intr. grijs worden; oud
worden; v. tr. grijze haren doen krijgen door verdriet.
encanija miento, m. Engelsche ziekte,
vermagering,
verzwakking
(vooral
kind); —røe, v. r. E n g . ziekte krijgen,
mager worden, door ziekte (kind),
verzwakken.

encarado

encanillar, v. tr. (garen) opwdmden.
encant/ador, -a, m. f. toovenaar, -ster,
bekoorder, -ster; a. beCooverend, bekoorlijk; —amiento, m. betoovering;
—ar, v. tr. bekoren; —o, m. bekoring, verrukking, wonder-mooi diets,
ook = encantamiento; por encanto,
bij toioverslag; —arar, v. tr. in een
u r n of våas doen; — orio, m. fam.
be koring; —usar, v. tr. vleien, flikfjooien.
encan/ada, f. nauwe berg-kloof; —ado,
m. water -buken (v. e. fontedn), riettralie-werk; —ador, -a, m. f. zijdeopwinder; —adura, f. rogge-stroo voor
stroo -zakken; —ar, v. tr. door buizen
leiden ((fontein-water); van lei-stokken
vooirziien (planten); met riet af-sluiten;
intr. r. opgroeien, hooger worden (halm
van koren); —izada, f. teenem vischkorf; omperking met riet; —onadø,
m. geplooide strook; —onar, v. intr.
veeren beginnen te krijgen; tr. in
een buis doen, door een biuis laten
gaan; lange plooien (in hemd of rok)
maken; mikken; — utar, v. tr. buisvormiig maken; ronde plooien (in
hemd) maken; in speide-koker doen.
encapacetado, a. met heim op.
encap/achar, v. tr. in groote manden
doen om ze in de pers te werpen
(olijven); —ado, a. met een mantel
o m ; —illado, a. met de monniks-pij
om; fam. estar con lo encapillado,
geen andere kleeren hebben dam die
a a n 't lijf; —adura, f. aan-Iussing;
overkapping; 't aandoen (v. e. hemd
a. a.) over 't hoofd; —Hlar, v. tr.
(zeet.) vastmaken a. e. ra-inkeeping
a. a. (touw); (id.) over 't hoofd a a n doen (hemd a. a.); (mijnb.) verbreed e n (mijngang), om vanda ar uit een
nieuw werk te beginnen; r. zich iets
over 't hoofd aandoen; mcnnik word e n ; T-irotado, a. m. e. hooge spitse
muts o p ; —onado, a. gelijkend op
een o n t m a n d e ; —otadura, f. of —
otamiento, m. fronsing der wenkbrauwen; —otar, v. tr. in een mantel hullen; (de waarheid) ver bergen; r. zich
i n een mantel hullen; on -tevredenheid
toonen; verduisteren (weer, de zon);
op het bit drukken, kop laag houd^en
(paard); —richarse, v. r. koppig zijn;
verliefde gril h e b b e n ; —uchar, v. tr.
kap opzetten; —uzar, v. tr. r. rouwmantel aandoen.
encara do, a. bien of mal encarado,
goed of kwaad van udterlijk; —mar,
v. tr. ergens hoog plaatsen; in de
hoogte helpen; r. klauteren; zdch verheffen, hoog opklimmen; —r, v. tr.

encarcavinar
recht aankijken; aanleggen (geweer);
T. elkaar vlak in 't gezicht kijken
(vijanden); —tularse, v. r. zich 't
gelaat met een masker bedekken.
encarcavinar, v. tr. begraven; intr. een
lijke-lucht verspr eiden.
encarcela/cion, f. gevangen-zettdng; —
miento, m.; —r, v. tr. kerkeren, gevangen-zetten; tegen elkaar
persen
(planken, n a ze gelijmd te nebben);
vastmetselen.
encare/cer, v. tr. hoog opgeven van; opbdedein, de prijs verhoogein van; —cldamente, adv. met aandrang, met overdrijving; —cimiento, m. opbieding; ophemeling; aandrang.
encar/gado, m. die belast is met; de
negocios, zaakgelastigde; —gar, v. tr.
belast en, opdraicht geven, toe -vertrou wen; r. op zdch nemen; —go, m. opdracht, boodschap; aanbe veiing; betrekking; por encargo de, in opdracht
van.
[liefde opvatten.
encarinar, v. tr. liefde inboezernen; r.
encarn/a, f. of encarne, m. w at aan de
honden wordt gegeven (wild); —acion, f. vleesch-wording; vol-komen
genezdng (wond); vleesch -kleur (op
schilderij); —adino, a. naar rozerood
zweemend; —ado, a. rood (tussenen
roos-kleurig e n kers-rood); diablo encarnado, vleesehgeworden duivel; —adura, f. vleezige deelem; edgenschap
van 't vleesch v. e. mensen; ('t) in
't vleesch dringen; verwoedheid, v. e.
jaehthoind op prooi; —amiento, m. genezdng (v. e. wond); —^r, v.i nitr.
mensen worden; weer vleesch vormen
.(wotnd); in 't vleesch dringen; groote
dndruk op iem. maken; tr. jaehthoind toeiaten zijn woede te koelen
op prooi; vleesch-kleur
geven;
r.
vleesch krijgen; in elkaar over-gaan;
—ativo, a. vleesch -vormend; —ecer,
v. intr. dik worden.
encarniza/miento,
m.
woeste verslinding; hard-nekkigheid; —do, a. met
biloed beloopen (oogen); hard-nekkig;
—r, v. tr. dn 't h a m a s jagen; d e
vie es ch -smaak geven (honden); r. hard mekkig zijn; wrok blijven koesteren.
encarpetar, v. tr. in 'n map doen (papier).
encaro, m. ('t) kijken recht in 't gelaat; ('t) aanleggen (v. e. geweer);
karabijn.
encarri/lar, v. tr. langs de beste weg
leiden (voer-tuig); op weg brengen;
r. de goede weg nemen; niet werken
(touw v. e. katrol); = —Har.
encarrofiar, v, tr. doen bederven, doen
stinken.
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encencerrado

encarrujarse, v. r. in de war raken
(draad).
encart/acion, f. regis treering der belasting-schuldigen; hulde der vazallen;
plaats die ze bewoonden; hun aan-*
tal; —amiento, m. vogel-vrij -v er klaring van niet voor de rechter versehenene; —ar, v. tr. volgel-vrij-vierklaren (zie vor.); door aanplakking
oproepen om voor de rechter te
verschijnen; nieuw lid opnemein (in
vereeniging); op de belasting-registers brengen; r. kaarten hebben waarvan ze zich niet ontdoen kunnen (twee
spelers); —e, m. stand v. d. kaarten.
encasar, v. tr. „zetteri" (been, arm).
encascabielado, a. van bellen voorzden.
encasill/ado, m. groep huisjes; —ar,
v. tr. in kl. huisjes doen, in vakjes
verdeelen a. a.
encasquetar, v. tr. op 't hoofd drukken
(hoed); in 't hoofd praten; f am. op 't
hoofd slaan; r. een pet opzetten;
zich iets in 't hoofd zetten.
encastar, v. tr. dieren-ras verbeteren door
kruising; intr. telen, zich ver menigvuldigen; encastar quillas, kielen b e slaan, vastleggen.
encastilla/do, a. trotsch; —r, v.tr. (te
bakken plateel-werk) dn kokers of
klei-aarden ringen zetten; versterken
(plaats); intr. de cel der bije-koningin
bouwen; r. zdch in een kasteel opsludten; koppig volhouden; zdch versterken orn zich te verdedigen.
encastr/ar, v . t r . inzetten, inlasschen; invoegen; —e, m. inzetting, (in)voeging;
kas.
encau/char, v. tr. met rekgom (rubber)
bekleeden, enz.; —sar, v . t r . (rechtst.)
rechts-ingang verleenen tegen; andar
encausado, gerechtelijk vervolgd worden.
en/caustica, f. met was toebereide verf;
in-wrijving met was (vloer); —causto,
m. idem (eerste beteekenis).
encauzår, v. tr. in een bedding leiden.
encavarse, v. r. zich in grot of hol verschuilen.
enoebadar, v. tr. te veel haver geven
(paard); r. ziek worden van te veel
haver.
enceboUado, m. ragout met uien, kruidnagelen, kaneel, safr aan en olie.
encell/a, f. teenen vorm voor k a a s ;
—ar, v. tr. in de teenen vorm doen
(kaas).
encenaga/do, a. modderig; —miento, m.
('t) wentelen in modder; v. tr. in de
modder doen; de zeden bederven; r.
zich in modder wentelen.
encen/cerrado, a. met een bel om; —

encender
dajas, f. pl. droge takken, die men
in de ovens doet orn vuur te geven
(mijnb.).
encend/er, v. tr.
(ie) aansteken;
inbrand-steken; r. beginnen te branden;
zich opwinden; driftig worden; rood
worden; —ido, a. aangestoken; omtbrand; hoog-rood (gelaat); —imiento,
m. brand, aanstekiog; ont-branding;
ver hitting (van 't bloed).
encenizar, v. tr. vol asch maken.
encenta, f. of —miento, m. ('t) aanbreken van of beginnen a a n iets;
—r, v. tr. (ie) aanbreken, beginnen
te gebruiken.
encep/ador, m. monteerder (v. geweren
a. a.); —dura, v t r . . monteering; in 't
blok zetten; opmaken, monteeren (geweer a. a.); de ankerstok a. h. anker
doen; houtwerk aaneen-lasschen met
blokken; intr. wontel schieten; —^e, m.
wortel schieten.
encer/ado, m. was-doek; vloerzeil; venster-papier of -doek; schoolbord; a.
was-Heurig; huevo encerado, pruimzacht ei; —adura, of —amiento, m. inwrijving m. was; —ar, v. tr. inwrijven of
vlekken met was; was-doek aanbrenge n ; —otar, v. tr. (garen) metwas-zalf
iri-wrijven.
encerra/dero, m. plaats waar men» de
pas geschoren schapen tegen regen
beschut; —dor, -a, m. f. die op-sluit,
weg-bergt; die de ossen naar de
slacht-plaats drijft; —dura, f. of —
miento, m. op-sluiting, weg-sludting;
—r, v. tr. r. (de) op-sluiten, weg-sluken;
bevatten; verbergen; in-sluken; de terugtoeht af-snijden (vooral van iem.
die vastraakt in zijn redenaering).
encerrona, f. verdacht zich terug-trekken (met kwade bedoeldng); hinderlaag.
encespedar, v. tr. van gras-zoden voorzien.
encestar, v. tr. dn een m a n d of manden
doen.
encia, f, tand-vleeseh.
enciclic/o, a. encikHek; —a, f.
randgaand (schrijven), enclicliek.
enciclopedia, f. encikløpedie.
encierro, m. in-sluiting, wegsludting; op-sluiting; plaats waar men de stieren
voor 't gevechC op-sluit.
encim/a, adv. boven-op; boven<lden; bij
zich; Ilevo dinero en eima, ik heb geld
bij m e ; en eim a d e nosotros, bo ven onsf
—ar, v. tr. eindigen.
encina, f. eik; —I, of —r, m. eike -.bosch.
encinta, a. zwanger; —r, v. tr. met
linten tooien; strik om de hals v. e.
jonge stier werpen om h e m te vangen.
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enconado

encismar, v. tr. een twist veroorzaken.
enciso, m. terrein waar de schapen grazen, zoodra ze gejongd hebben.
enclaustrado, a. gekloosterd.
enclav/acién, f. in-spijkering, ('t) inslaan v. e. spijker; —ado, a. gewond
bij 't beslaan; —adura, f. verwonding
bij 't beslaan; dnkeping vooir 't inzetten v. e. ander stuk; —ar, v. tr.
(vast-)spijkeren; verwonden bij 't beslaan; ver-nagelen; —ijar, v. tr. van
pinnen voorzien; «aaneen-voegen.
enclenque, a. ziekelijk (menseh, m. f.);
zwakkeling, flauwe kerel.
enclitico, a. enklkisch, a a n 't vorige
woord verbonden.
enclocar(se), v. tr. (ue) klokken (kip);
klokhen worden.
encobar, v. intr. hroeden.
encobertado, a. fam. in een deken
gewikkeld.
encobijar, v. tr. dekken, de nok bekle eden (met zink a. a.).
encobrado, a. koper-kleurig; met koper
erin.
encocinarse, v. r. fam. zich met keuken -zaken bemoeien.
encocorar, v. tr. fam. vervélen.
encodillarse, v. r. in een kroimming v.
h. hol g a a n zitten (kooijn, das).
encofrado, m. zekere mijnbekleeding.
encoger, v. tr. verkorten, samen-trekken;,
optrekken (schouders); ont-roeren, fam.
aanpakken; r. zich
samen-trekken;
verlegen worden.
encogi/do, a. verlegen; —miento, m.
samentrekking,
verkleining,
inkrimping; verlegenheid.
[op.
encohetar, v. tr. vuur-pijltjes afschieten
encojar, v. tr. m a n k maken; mank worden; fam. ziek worden of zoo doen.
encola/dura, of —miento, m. lijming;
—r, v. tr. lijmen.
encolerizar, v. tr. r. driftig, toornig m a ken, worden.
encom endable, a. a a n te bevelen; —
endar, v. tr. (ie) aannbevelen; intr.
kommandeur worden in de mil. ord e n ; —endero, m. agent; —iar, v. tar.
hoogelijk prijzen; —iasta, m. lofredenaaar; —iåstico, a. prijzend; —ienda,
f. kommandeur-schap in mil. orde;
orde-kruis; aanbeveling; bescherm'ng;
opdracht; f. pl. komplimenten; —io,
m. lof.
encompadrar, v. intr. fam. op zieer vriendschappelijke voet komen.
encon/ado, a. wrok voedend, zeer slecht
gestemd; kwaadaardig (ziekte-verschijnsel), fei (wond)); —adura, f. of —
amiento, m. wrok, kwaad-willigheid, 't
laatste ook: 't kwaad-aardig worden v.

enconrear
e. wond of abc es; —ar, v. tr. doen
out-steken; ergeren, tot 't uiterste
birengen; r. wrok voelen; kwaad-aardig
worden (wond, abces); -—o, m. wrok,
kwade gezindheid; —oso, a. wrok
voelend; kwaad-willig.
enconrear, v. tr. mec olie bewerken (wol,
die gesponnen moet wordem).
encontr adizo, a, ontmoetend;^ hacerse el
encontradizo, qausi toevallig iem. tegemoet g a a n ; —ado, a. tegen-over, tegen-gesteld; m. tegen-stan der; —ar,
v. tr. (ue) vinden; tegen 't lijf loopen, ontmoeten; r, van meening verschillen; zich bevinden; elkaar tegenkomen; —on, m. schok, ('t) tegen 't
lijf loopen.
encopeta/do, a, uit de hoogte; ijdel;
—rse, v. r. edn hooge toen aanneamjbn.
encorachar, v. tr. in lederen
zakken
pakken.
encora/jar, v. tr. bemoedigen; vertoorn e n ; r. toornig worden; —r, v. tr. (ue)
met leder opmaken; in lederen zak
doen; intr. zijn natuurlijke kleur krijgen (huid v. e. wond); —zar, v. tr.
met pants er bedekken; r. ongevoelig
worden.
encor/chado, m. stuk kurk aan vischnetten; —char, v. tr. in de korven
laten gaan (bijen); — chetar, v. tr.
haken en oogen aanzetten; —dar,
v. tr. (ue) besnaren; —delar, v. tr.
met een touwtje binden; —donar, v.
tr. koordein aanzetten; met koorden
vast-maken; —ecer, v. = encorar; r.
weer nieuwe huid krijgen (wond);
—nadura, f. horen -vorming; —nar,
v. tr. (ue) met de horens verwonden;
van horen voorzien; r. elkaar met de
horens stooten; —nudar, v. tr. fam.
tot horen -drager m a k e n ; intr. horens
begirmeri te krijgen; —ozar, v. tr. een
kap opzetten (veroordeelden der In quisitie); —ralar, v. tr. (kudde) in.
de stal leiden; —tinar, v. tr. van
gordijnen voorzien; —vable, a. buigbaar; —vacion, f. ombuiging; —vada,
f. (om)buiging; on-smaak-volle manier
van dansen; hacer la encorvada, uit
luiheid zich ziek houden; —vado, a.
k r o m ; —vadura, f. of —vamiento, m.
buiging, ombuiging;.—var, v. tr. buigen.
encost radura, of —ramiento, m. korstvorming; bovenste v. e. taart; bevenstuk v. e. schoorsiteen in kostbaar
hout of marmer; —rar, v. tr. met een
korst bedekken; r. een kor st krijgen;
verstompen.
encovar, v. tr. (ue) in een kelder bewaren;
zorgvuldig wegbergen; ver-
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enchalecar

bergen (geheim); iem. dwingen o m
zich te verbergen.
encrasar, v. tr. smerig, vettig m a k e n ;
r. smerig. vettig worden.
encrespa/dor, m. krul-ijzer; —dura, f.
't krullen of frizeeren; —miento, m .
te berge rijzen der haren; —r, v. tr.
krullen, frizeeren; r. natuuriijk krullen;
te berge voelen rijzen; slechjt g e mutst worden; woelig worden (zee).
encresta/do, a. itrotsch; —rse, v. r. zijn
k a m opzetten (haan); trotsch worden,
zich airs geven.
encrucijada, f. kruis-punt van wegen;
dooreen-krudsing,
kruis-weg;
krudsgang.
encrudecer, v. r. verbititteren; r. verbitterd worden; z:uur worden (spijzen
in de maag).
[worden.
encruelecer, v. tr. wreed maken; r. wreed
encuaderna/cion, f. inbdnding; en papel, innaaiing; —dor, m. boekbimder;
—r, v. tr. inbinden.
encuadrar, v. tr. omlijsten.
ene ub ar, v. tr. in een kuip doen.
encubert ado, m. sehub-dier; —ar, v.
tr. met laken of zijde dekken (paard);
r. zich met iets wapenen ter verdediging.
encubier/ta, f. bedrog; —tamente, adv.
stillet jes; bedriegelijk; met voorzorg
en terug-ho'udendheid; —to, a, verborgen.
encubri/dor, -a, m. f. heler; —miento,
m. heling, verberging; —r, v. tr. verbergem; helen.
encuentro, m. ontmoeting, schok; duel;
punt waar de vleugels beginnem, schoaider-uitsiteeksel; geluk bij 't spel; fr al
eneuentro, tegemoet -kom-: n, tege n e e t loopen (ook salir al ecuentro, wa. ook
is: zich als verweerder of beschermer
voordoen).
encucsta, f. nauwkeurig onderzoek, n a vorsching.
encuitarse, v. tr. v. e. bodem voorzien
(bije-korf).
encumbra/do, a. hoog, verheven; —
miento, m. verheffmg, hoogte; —r>
v. tr. opheffen, verheifen, zeer hoog
plaatsejn; r. zich hoog verheffen.
encunar, v. tr. in de wieg leggen; tussenen de horens vatten (stier stierenvechter).
encunar, v. tr. munten, stempelen.
encurenado, a., op zijn affuit.
encurti do, m. ingelegd zuur; —r, v. tr.
op azijn zetten.
enchabetar, v. itir. een hoot m. e. pennetje vasitzetten.
enchalecar,
v. tr. Am. Arg. in een
dwangvest doen (gek).

enchancletar
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encnancleiar, v. tr. attrappen (schoenen).
enchapinado, a. op een gewelf gebouwd; in de vorm van slo f fen of
pamtoffels.
encharc/ada, f. pias; —arse, v. r. in
een pias raken; een poel of pias
worden (onder-geloo pen land).
enchicarse, v. r. kleiner worden; ook:
fam. met de kinderen . meedoen, kinderachtig worden.
enchi/lada, f. Am. Mex. mais-taart; —
nar, v. tr. met kiezel beleggien.
enchu/fe, ni. pijp-koppeldng; —far, v. tr.
met in-schuiving aaneen-koppelen; r.
zoo aaneen -gekoppeld zijn.
ende, adv. daar; ook: van daar, van
Her; por ende, daarom,
endeble, a. zwak; —z, f. zwakte.
endecasilabo, a.' elf-lettergrepdg (vers).
endech/a, f. klaag-zang; droevig verhaal
in zang; —adera, f. gehuurde weeklaagster; —ar, v. kutr. klaag-zangen
zingen voor een doode; (oud): tr.
zich bedroeven, wee-klagen; —'era, f.
=
endechadera.
/
endémico, a. endemiseh, plaatselijk.
endemonia/do, a. door de duivel bezeten; —r, v.t r. kwellen., woest mak e n ; intr. erg 't land nebblen, aangaan.
endent/ar, v. tr. (de) van tanden voorzden, aaneen-verbanden; —ecer, v. intr.
tanden . krijgen
endereza, recht-sehapenheid; —r, v. tr.
rechtop-zetten, recht-maken; op
de
rechte weg brengen, verbeteren; aanleggen; intr. richting. nemen; beslist
op åets afgaan; r. zich oprichiten,
rechtop g a a n staan, regel-recht op
dets afgaan; , zich wenden; weer op
dreef komen.
endeudarse, v. r. zich in schulden
steken.
endiablado, a. duivelseh; zeer leelijk.
eridilgar, v. tr. fam. terecht-helpen, inliichten voorstellen; aaneen-rijgen; in
de handen stoppen; r. fam. zich handig ergens binnendringen.
endiosa/miento, m. ('t) zich' een god
wanen; —r, v. tr. vergoden, tøt godheid maken; r. zich zelf vergoden.
endomingarse, v. r. zijn beste kleeren
aantrekken.
endos/ado, m. geéndosseerde; —ador,
-a, of —ante, m. f. endossant; —ar, v.
tr. eindosseeren; op de schouders legg e n ; —e, m. (Am.) = endoso; —o,
m. endossement.
endriago, m. draak.
endrin/a, f. wilde priuim; —al, m. a a n plant van wilde prudme-boomen; —o,
wilde prudmeboom.
Sp.

endulzar, v. tr. zoeit maken; verzachten,
verlichten.
endur/ador, -a, m. f. en a. gderig(aard);
—ecer, v. tr. hard of sterk maken;
ongevoeldg maken; harden; r. verstokt of verhard worden; —ecido, a.
verhard; vers tokt; gehard; —ecimiento,
m. hardheid; verstoktheid; gehardheid;
koppdgheid.
ene, f. n a a m van de letter n.
enebr/al, m. aanplant van jenever-bes;
—ina, f. jenever-bes; —o, m. jene' ver-besse-boom.
enejar, v. tr. v. e. as voorzden.
enemiga, f. fam. antipatie, hefcel; —
—go, -a, mi. f. vijand, -in, tegen-stander, , -ster; el Enemigo, de duivel; —
stad, f. vijandschap; '—star, v. tr. in
•onmin brengen; r. in onmin raken.
eneo, a. (poet.) metaalachtig.
energia, f.
voort-varendhedd,
geestkracht; kracht.
enérgico, a. voort-varend.
energilmeno, -a, m. f. biezétene; a.
bezeten; blidften-sporig driftig.
enero, m. Januani.
enerva/cion, f. of —miento, m. ontzenuwing; ver-slapping; —r, v. tr. oetzenuwen.
enfad/izo, a, priikkelbaar, gauw boos;
—ar, v. tr. boos-maken; vervelen; r.
boos worden; —o, m. booshedd; —
oso, a. verveliend;, onaangenaam.
enfaginar, v. tr. aanhitsen; ook = . m e t e r
fagina.
enfald/ado, a. steeds bij de vrouwen;
—ador, m. groote speid om rok op
te honden; —ar, v. nr. besnoeden; opnemen (rok); iets op de schoot v.
e. zittende vrouw leggen; —o, m.
opgenomen rok of schort.
enfangar, v. tr. bemodderen; r. in moéilijkheden komen.
enfard/ar, of —elar, v. tr. pakken of
baien maken van; —ador, -a, m. f.
die pakken of baien maakt.
énfasts, f. nadruk.
enfåtico, a. nadrukkelijk.
enferm/ar, v. intr. ziek worden; tr. ziek
maken; verzwakken; —edad, f. zdekte;
—eria, f. zdekenhuis; —ero, --a, m.
f. zieken-verpleger, -verpleegster; —
izo, a. ziekelijk; —o, a. ziek; omgezond.
[zetten^ aanvuren.
enfervorizar, v. tr. fam. opwekken, a a n enfeoda/acion', f. (het) als leen afstaan;
enfeuda/acion, f. het als leen afstaan;
afstand voor lange tijd; —r, v. tr. als
leen afstaan.
enfilar, v. tr. in een rii zetten; in de
fl ank vallen van voren of van achteren de volle laag geven (schip).
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enfiteu/sis, f. erf-pacht; —ta, m. f. erfpachter.
enf laque/cer, v. tr. of intr. vermageren;
verzwakken; r. mager worden; —cimiento, m. vermagerdng.
e n f l a u t a d o , a. gezwellen; m. kanonnenarij v. e. oorlog-sohip; —dor, -a, m.
f. f am. koppelaar; —r, v. tr. f am. lot
het kwade hrengen.
enflechado, a. v. e. pijl voorvden (hoog).
enfoscarse, v. <r. uit zijn humeur r a ken; in een zaak verward raken;
somber woirden (weder).
entrailar, v. (tr. r. fam. monnik maken
(woirden).
enfranquecer, v. tr. bevrijden, vrij maken;.
enfrasca/miento, m. ('t) verward raken
in moeilijkheden; —r, v. tr. in flakons
doen; ergens in doen gaan; in lastige zaak betrekken; r. op plaats
vol strudik -gewas komen en er niet
udt kunnen; zich in nietelige zaak
steken; geheel verdiiept zijn in werk
a. a.
enfrena/do, a. de kop goed houdend
(paard); —miento, m. beteugeling, intocming; —r, v. tr. breideien, onder drukken.
enfrénte, adv. a a n de overkant.
enfria/dera, f. koel-kan (met ijs); —
dero, m. fcoel -plaats; —miento, m.
verkoeling; —r, v. tr. (af)koelen; r.
koud worden.
enfundar, v. tr. in omhulsel doen, in
sloop doen; vullen.
enfurecer, v. tr. woedend m a k e n ; r. woedend worden; zich ontketenen (wind,
zee).
enfurrimarse, v. r. fam,. pnuilen.
engabanado, a. dn een overjas gestokfen.
engace, m. = engarce, ook: verbinding
van zaken, die in elkaar zitten.
engaitar, v. tr. vleien, flik-flooien.
éngalanar, v. tr. en intr. optooien; p a voizeeren; r. zich optooien.
engalgada, a.: liebre engalgada, door
honden vervolgde håas.
engalgar, v. tr. 'n spaak steken in (wiel);
bijdtraaien, tegen -borassen.
engalla/dero, m. trens (tweede teugel);
—do, a. het hoofd . hoog houdend
(trotsch. zelf-voldaan); —rse, v. r.
het hoofd hoog dragen,
enganch/ador, m. werver; —ar, v. tr.
aanhaken; werven; ins pannen (trijtuig,.
paard^; vangen, be-driegen; —e, ml.
(of —amiento) werving; aanhaking;
inspanning (rijtuig of paard).
engan/abobos, m. fam. die door b e drog op kosten van ånderen leeft;
aardig, m a a r waardeloos voorwerp; •—
adizo, a. makkelijk te bedriegen; —

engolondriiiarse

ador, -a, m. f. bedrieger (a. bedriegelijk); —ar, v. tr. bedriegen; engafiar
ei tiempo, de tijd dooden; r. zich ver gissen; ongegronde ho op hebhen; —
ifa, f. fam. lok-aas, bedrog; slecht
voorwendsel; —o, m. bedrog; dwaling,
vergissing; llamarse a engafio, zich
teragtrekken v. e. overeenkomst, omdat m e n bedrog zdet; •—oso, a. foedriegelijk.
engarab/atar, v. tr. fam., met de haak
grijpen; r. krom worden; —itarse, v.
r. fam. klauteren.
engarb/arse, v. r. boven op iiets gaan
zitten
(vogels); —ullar, v. tr. fam.
verwarren.
engarce, m. ('t) rijgen a a n metalen
draad.
en gar gan t/ar, y. tr. met de bek te eten
geven; rad in ander låten grijpen;
r. in elkaar grijpen (tand-raderen);
—e, m. (het) in-elkaar-grijpen (tandraderen).
engaritar, v. tr. schilder-huisjes neer-zietten; fam. „erin laten loopen".
engarraiar, v. tr. fam. aanhaken; stevig
vast-grijpen.
engarrotar, v. tr. knevelen, bindien.
engarzar, v. tr. aan (metalen) draad rijgen; krullen.
engast adura, f. of —e, m. zetting (v.
juweel); —ar, v. tr. zetten (juweel).
engat/ado, a. sehelmsch; —ar, v. tr. fam.
hcning om de mond smeren; —-illado,
a. dikke, volle hals hebbend (paard,
stier); —illar, v. tr. met ijzeren banden
vast-maken;
—usador,
—a, m. f.
vleiJer; , —usamiento, ra. fam. vlei-taal,
likkerij; —usar, v. tr. fam. = engatar.
engavillar, v. tr. in schooven doen.
engaz.... = engarz(c).
engendr/ador, -a, m. f. voort -planter,
teler; —ar, v. tr. voort-planten; telen;
voort -brengen, teweeg-brengen; „beschrijven" (in de meet-kunde); — o ,
m. ongeboren vrucht; mis-geboorte
(ook fig.); mismaakt mensch; mal
engendro, deugniet.
enger.;.., zie niger....' (enten enz)
engibar, v. tr. gebocheld maken.
engina, f. keel-ontsteking.
en gol/a dof a • die een ring -kraag dr aagt;
keel-(stem); —illado, a. fam. altijd
gebeft: a a n oude zeden of gewoonten
h e c h t e n d ; — I l l a r s e , v. r. de bef a a n doen, advokaat worden enz.
engoll/ar, v. tr. de kop goed
laten
houden (paard); ^ e t a r s e , r. opgeblazen zijn. ^
engolondrinarse, v. r. fam. al te groote
airs aannemen; zich verge ten; 'n verliefdheidsgril hebbien.

engolosinar
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engolosinar, v. tr. belust m a k e n ; r. hunkeren.
engom/adura, f. gomming; insmermg v.
d. korf door de bijen voor zij 't
was maken; —ar, v. tn gommen.
engorar, v. intr r. (ue) =
enhuerar.
engorda/dero, m. plaats of tijd v. h.
voeder voor 't vet-mesten der vark e n s ; —r, v. tr. vet-mesten; r. dik
worden; zich verrijken.
engorr/ar, v. intr. in de weg zitten, een
belemmering zijn; r. zich omringen
met belemmeringen; —o, f am. belemmering, hinderpaal; —oso, a. lastig.
engoznar, v. tr. van hengsels voorzien,
in de hengsels zetten (deur).
engrande/cer, v. tr. vergrooitien, doen aaingroeien; over-drijven; hoog verheffen,
prijzen; —cimiento, m. vergrooting,
toename. o verdirij vang; buiten -ge wone
vooir-spoed, fortuin etc.
engran/erar,
v. tr. op zolder bergan
(graan); —ujarse, v. korrelig worden.
engrapar, v. tr. met krammen vast-maken.
engras/ar, v. tr. insmeren; —e, m. dnsmering, olieing.
engredar, v. tr. met leem insmeren, met
le em vet-maken (grond).
engreido, a. troitsch.
engrei/miento, m. aanmatigkig, ijdelheid;
—r, v. ti*, (ie) trots-ch, aanmatigend
m a k e n ; r. ©en hooge toon aannemen.
engrifarse, v. tr. ite-berge-rijzen.
engrosar, v. tr. (ue) dik maken, doen
toenemen; initr. dik worden, toenemen.
eng ud ar, v. tr. lijmen, p l a k k e n ; — o , m.
lijm van stijfsel of meel; stopsel van
glasgruis e n koehaar.
engrumecerse, v. r. klonteren.
engualdrapar, v. tr. v. e. schabrak voorzien (paard); bedekken, verbergen.
enguantarse, v. r. hand-schoenen aandoen
[watteeren.
enguatar, v. tr. met watten bekleeden,
enguedejado, a. die zdjn harrn goed
geknipt, gekruld a. a. draagt.
enguijarrar, v. tr. begrinten, met kiezelsteenen beleggen.
enguill/ar, v. tr. draaien, o m dikke touwen dunne winden; —otar, v. tr. zand
in de oogen strooden, handig bedriegen.
enguirnaldar, v. tr. van gierlandes voorzden, opsieren.
enguizgar, v. tr. aanzetetn, prikkelen.
engulli/dor, -a, m. f. schrok-op; —r,
v. tr. schrokken, vratdg eten.
engurrio, m. droefenis, wee-moedigheid.
engurrunarse, f. fam. verwarde veeren
hebben (van koude of "verdrdet, vogels), droefgeestig zijn,
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enjergar

enharinar, v. t. met meel bepoederejL
enhasti/ar, v t r . doen walgen, afkeer
opwekken (spijs); —Har, v. tr. van
pijlen voorzdien (pijl-koker); —oso, a,
verveleind, ergerlijk.
enhebrar, v. tr. insteken (draad in naald);
een reeks onnoozelheden verkoopen.
enhenar, v. tr. in hooi wikkelen.
enherbolar, v. tr. vergiftigen met plantesappen.
enhestar, v. >tr. (ie) rechtop zetten, op richten.
enhiesto, a. rechtop, opgericht.
enhiiar, v. tr. en intr. rijgen, een draad
du een gat steken; „dooir-siaan"; aaneen-rijgen (rede); op de goede weg
brengen.
enhorabuena, f. geluk-wensch; dar la
enhorabuena, geluk-wensch en; enhorabuena! 't zij zoo.
enhoramala, adv.; jvaya V. enhoramata!
loop naar de koekoek!
enhornar, v. tr. in de oven doen.
enhuerar, v. tr. bederven (bebroede eie ren) onbevruchte eieren leggen.
enig/rna, m. raadsel; —måtico, a. raadselachtdg; — matizar, v. tr. en intr.
raadseiachtig spreken, maken.
enjabonar, v. tr. inzeepen, berispen.
enjaezar, v. tr. optudgen, opzadelen.
enjaguie, m. terug-betaling der voorschotten gedaan door de belang-hebbenden in de lading v. e. schip.
enjalbegar, v. tr. witten, kalken; r. zich
blanketten.
enjalm/a, f. licht pak-zadel; —ar, v. tr.
(mmil-ezel) daarvan voorzien; —ero,
m. maker van zulke zadels.
enjambr/adera, f. korf waar koningin
der bijen eieiren legt; moeder-bij; —
adero, m. plaats waar de bijen zwerm e n ; —ar, v. tr. in korf lokken, doen
binnen-gaan (bijen); nieuwe bije-zwerm e n v. e. korf in andere laten
gaan;
nieuwe zwerm doen voortbrengen; intr. zwermen; zich sterk
vermendgvuldigen; —az6n, m. zwerming (v. bijen); —e, m. zwerm.
enjarciar, v. tr. optakelen (schip).
enjareta/do, m. bokke-net; zwichtingen;
soort jaloezie; a. fam. a a n de wdl
v. e. ander onder-worpen; fam. afgeraffeld, verzonden, goed-gekeurd; —
r, v. tr. koord of touw in schudf doen
(in kleed); fam. regelen, in elkaar
zetten; r. zich handig indringen of
mengen.
eniaular, v. tr. in een kooi doen, g e vangen zetten.
enjergar, v. tr. in serge kleeden; zich
zonder middelen weten te redden,
door zich goed te weeren; ; ,dcorslaan".

enjertar
enjert/ar, v. tr. enten; —o, a. geént;
m. geénte boom; mengsel van aller lei.
enjoy/ar,
v. tr. met juweelen too-ien;
voordeelig doen uitkomen (deor tooi);
—elado, a. met juweelen afgezet.
enjuag/adura, f. =
enjuague (i); —
ar, v. tr. spoelen; nog eens in helder
water door-spoelen; —ue, m. mondspoeling; kom of glas daarvoor; kuiperij, intrige.
enjuga/dor, m. droog-rek; a. drogend;
—r, v. tr. (af)drogen; r. zich afdrogen; nit-drogen,, mager worden.
enjuici/amiento, m. (rechtst.) instrueerling
(v. e. zaak); —ar, v. tr. (proces) instrueeren; intr. vonnis uitspreken; rypen
(verstand).
enmlio, m. wevers-boom.
eniuncar, v. tr. met biezen touwen hinden . (z.eilen).
enjundi a, f. vet; substantde, kracht; f am.
fut; —oso, a. veit, veel vet bevattend.
eniunque, m. zware lading onder in
't raim.
enjut/a, f. eik der vier overblijvenide
drde-hoekige rudmten v. e. vi: er-kant
waarin een cirkel besehreven is; en
= pechina, eik der 4 kroml. driehoeken v. e. koepel-ring; —ar, v. tr.
doen drogen (pleister-werk); —o, a.
droog; m. pl. stukjes brand-houit, om
't vuur a a n te maken.
enlabiador, -a, m. f. mooi -prater, vleier.
cnla/ce, m. samen-hang, verbinding; vcrbimtenis; eoht-vereeniging; —ciar, v.
intr. slåp worden.
enladrilla/do, m. steenen plaveisel; —
dor, m. vloerlegger; —dura, f. —
—do; —r, v. tr. bevloeren m. steenen, plaveien.
cnlamar, v. tr. met slib bedekken.
enlanarse, v. r. zich met wol bedekken.
eniardar, v. tr. met vet insmeren.
enlaza ble, a. vereendgbaar; —do, m.
sieraad a a n balkon of trap-leuning in
de pl. v. leuiningen; —dor, m. -a, f.
die en a., of dat verbindt; —dura, f.
of — miento, m. = enlace; —r, v. ir.
verbinden; rijgen (korset, schoenen);
r. zich verbiniden; huwen; zich vermaagschappen.
enlegajar, v. tr. in bundels bijeen-doen.
enlejiar, v. tr. unitloogen, in zeep-sop
doen.
enlenzar, v. tr. (ie) met linnen banden
bijeen-houden (teedere deelen v. e.
houten beeld -houwwerk).
enligar, v. tr. vogel-lijm leggen om vogels te vangen; r. zich door vogellijm laten vangen.
enlizar, v. tr. de scheer-lijsten inzetten
(bij 't weven).
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enmollecer

enlodar, v. tr. r. (zdch) bemodderen.
enloquec er, v. tr. gek maken; intr. gek
worden; geen vruchten geven (boom);
—imiento, m. gekmaking, gek-wording.
enlosa/do, m. plaveisel van vier-kante
steenen; —r, v. tr. met vierk. steenen
plaveien.
enlozanarse, v. r. levenddg, vurig, krachtig worden (voorai paarden); zich
vroolijk, vastberaden tooncn (personen).
enluci/do, a. glimmend, glanzend; m.
= —dura, f. of —miento, m. glanz,ing: witten van muren; —r, v. tr..
witten, pleisteren; polijsten, poet sen,
glanzen.
enlustrecer, v. tr. \. glanzen; klister bijzetten (voorai elkaar).
enlutar, v. tr. met rouw-kleeden behangen; zwairt maken (voor-werp);
bedro even; r. zich in rouw-kleederen
steken, rouw dragen.
enmadera/cion, f. of —miento, m. houtwerk. beschot-werk; —r, v. tr. van
houtwerk of ' planken vooarzien.
enmadrarse, v. r. te veel aan de moeder hechten (kind).
enmagrecer, v. intr. mager worden.
enmangar, v. tr. van steel of handvat
voorzien.
enmantar, v. tr. met 'n laken dekken, met
een deken toedekken (paard); r. zich
onder een laken stoppen; wee-moedåg voorkomen aannemen (vegel).
enmarafiar, v. tr. verwarren; in de war
s.ehoppen; r. in 't ddchte woud komen; in de war raken.
enmararse, v. r. (zeet.) in zee steken.
enmaridar, v. intr. r. een man nemen,
trouwen; 'n 'man geven,.
enmarillecerse, v. r. geel worden.
enmaromar, v. tr. binden, met touw vastbinden.
enmascarar, v. tr. r. (zich) maskeeren;
vermommen; 'n valsche schijn aannemen.
enmelar, v. tr. (ie) met honing mengen;
verzoeten; intr. honing maken (bijen).
enmenda/cion, f. verbetering, hervorming ten goede; —r, v. tr. (ie) verbeter en; hervormen; minder zuur of
scherp maken (door suiker a. a.); le
enmendo la plana, hij toonde zich
knapper dan hij; r. zich verbeteren.
enmienda, f. verbieterdng, korrektie; herstel (van onrecht); berisping, straf.
enmohec/erse, v. r. verroesten; beschimmelen; zijn glans, zijn levenddgheid
a. a., verliezen; verwilderen (in eenzaamheid); —imiento, m. verroesting,
beschimmeling.
enmollecer, v. tr. r. zacht, week maken,

enmondar
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•wordem; gevoeliger worden; verweekelijken.
enmondar, v. tr. moppen (laken).
enmordazar, v. tr. prop in de momd
steken; 't zwijgen opleggen.
enmudecer, v. (in)tr. (doen) verstommen.
enmuescar, v. tr. in inkeping steken,
doen passen; inkepen.
[ken.
ennegrecer, v. tr. r. (elkaar) zwart ma.
ennoblec/er, v. tr. edel maken; adellijk
maken; veredelen; —imiento, verheffing in de adel-stand; veredieling.
ennudecer, v. intr. knaestig worden, klein
blijven (boomen).
enoj/adizo, a. gauw boos; —ar, v. tr.
boos maken, ergeren; r. boos worden;
—o, m. boosheid, ergeornis; —oso, a.
ergerlijk, onaangemaam.
enologla, f. wijn-bouw-kunde.
enorgullecer, v. tr. trotsch maken; r.
zich verbeffen op iets, trotsch worden.
enorm ie, a. ontzaggelijk; biuitensporig;
—idad, f. enoirmiteit; ontzaggelijkheid.
enmuescar, v. tr. in inkeping steken,
enquillotrarse, v. r. zich opblazen (van
trots); harts -tochtelijk verldefd worden,
enrabiar(se), v. tr. r. f am. woedend maken, worden; a,, woedend.
enralecer, v. tr. udi.dunnen (planten);
snoeiien.
enrallado, m,. houtwerk met gaten om
er pennen a. a. rechtop in te zetten.
enrama/da, f. gewelf van takken; poet.
boschage; —do, m. ('t) géheel der spanten (v. e. vaartuig); masten opzetten;
—r, v. tr. takken als een gewelf zich
ineen laten strengelen; met loof en
bloemen hedekken (vloer).
enramilletar, v. tr. met ruikers tooien.
enramblar, v. tr. 'uiitspreiden (laken), om
er een merk op te zetten.
enrame, m. ineenstnengeldng van loof,
bestrooiing m. loof en bloemen.
enranciarse, v. r. ranzdg wocidten.
enrarec/er, v. tr. dunnen, uitdunnen; —
^ imiento, m. dunning; ('t) schaarscher
worden.
enras/ar, v. tr. met de gr ond gelijk
maken, glad maken; —e, ni. gelijk , making, glad -making.
enraya/do, m. spaken; —dor, m. spaakhamer; —r, v. tr. van. spaken voorzien.
enred/adera, f. kldm-plant; —ador, -a,
m. ,.f. al te levendig kånd; iem. ddie
alles an de war schopt; leugenaar, intrigant; —amiento, m. = enredo; —
ar, v. tr. in een neit vangen, in de
war schoppen, verwarren; oneenigheid sticbtem; in een leelijke ziaak
ibetrekken; dntor. veel lawaai maken
(kinderen); r. in de war raken; f am.

enroscar

zich aan een vrouw vearslingeren; zich
in twist mengen; —ijo, m. fam.
=
enredo; —o, m. lawaai,, gednuisch
(van kindenen); verwarring; intrige
(tooneel-stiuk); verzdnsel, leugen; veirwarde zaak; —oso, a. verward, lastig.
enreja/do, m. lat-weirk, tralie-werk; soort
kant-werk; —r, v. tr. van lat- of
tralie-werk voorzden, met hek-werk
omgeven,
d e ploeg-schaar inzietiten
(ploeg); met het ploeg-ijzer verwonden (trekdier).
enrevesado, a. stug, onhandelbaar; moeilijk te bewerken, = revesado.
enria/dero, m. root-baik; —dor, m. -a,
persoon dde „root"; —rmento, roting
(v. hennep of vias); —r, v. tr. „rot e n " of weeken (v. hennep of vias).
enrielar, v. tr, in staven maken (me talen, vooral goud, ziilver enz.).
enripiar, v. tr. «(een holte in de gromd)
dem pen, toem^ken.
enriquec/er, v. tr. verrijken; opsieren;
intr. r. rijk worden; —imiento, m.
verrijking, rijk -wording.
enriqueno, a, van konimg Enrique.
enrisca/do, a. rotsachtig; —miento, m.
schuilen in 't gebergte, sebuilplaats
daarin; —r, v. tr. op de rotsen laten
stijgen; zeer hoog plaatsen; r. tussenen de rotsen schuilen.
enristr/ar, v. tr. veilen (lans); in rissén
bijeen-banden (uien, knoflook); intr.
arecht a p zijn doel afgaan, 0 slageai
in moeilijke zaak; —e, m, 't veilen
(v. e. lans).
enriza/do, m. ('t) gekiruld of gefrizeerd
zijn; a. gefrizeerd; —miento, m. krullen of frizeerén; —r, v. tr. frizeerén.
enroear, v. tr. rokkeeren (schaak); aan
't rokken doen (vias); r. aan een
rots vast-maken (visch-net).
enrodar, v. tr. (ue) straffen met het rad
(marteltuig), radbraken.
enrodrigonar, v. tr. (wijn-stokken) met
staken stutten.
enrojar, v. tr. r. rood worden (maken);
en =
enrojecer.
enroiec/er, v. tr. rood-gloeiend m a k e n :
rood kleuren; dntr. blozen, rood wor• d e n ; —4do, a. rood.
enrolla/dura, of —miento, m. oprolling>
inrolling; —r, v. tr. oprollen.
enromar, v. tr. stomp of bot maken.
enronquec/erse, v. r. heesch worden:
—imiento, m. heesehheid, heesch worden.
[sp el).
enronar, v. intr. r. schurft krijgen, volhuidvuil m a k e n of komen.
enroque, m. rokkeeren (in 't schaakenroscar, v. tr. r. in -elkaar -sldngeren o£
winden, kronkelen.

enrubiar
enrubi/ar, v. tr. blond kleiuren; r. blond
worden; —o, rn. verf om hardn blond
te maken; blondmaking.
enrudecer, v. tr. stornp of onnoozel m a ken; r. verdierlijken, Verstonipen.
enrumecer(se), v. tr. r. klein-zielig worden; beschadigen; s l e e h t v a n gezondheid worden.
ensabanar, v. tr. in bedde -laken wik(kelen; r. fam.
onder
de dekens
kruipen.
ensacar, v. tr. in zakken doen.
ensalad/a, f. salade; mengel-moes; —
era, f. sla-bak; m a n d om gewasschen
kruiden te schudden; —illa, f. schotel
van verschill. droge konfituren; doosje
voorzien van verschill. juweelen.
ensalm/ar* v. tr. opt-wrichte beenderen
goed zetten; genézen do or bidden; —
o, m. genezing door geheden; per
ens almo, als bij toover -slag.
ensalobrarse, v. r. ziltig worden als
zeewater.
ensalz/ador, m. -a, f. die hoogelijk
prijst; —ar, v. tr. hoogelijk prijzen;
een hooge positie geven; r. zich verheffen enz.
ensambla/dor, m, lasscher; —dura, f.
of —-aje, m. lasen, aaneen-lass ching
van twee stukken hout; —r, v. tr.
aaneen -lasschefi, meen-schuiven (twee
stukken hout).
erasancha, f. =
ensanche; en —s, f.
pl. f am. dar ensanchas, te veel vrijheid toestaan; dar ensanchas a un
negocio, een zaak niet over-haasten;
—damente, adv. ruirn, gemakkelijk; —
r, v. tr. verruimen; el corazon, op
adem komen, weer gecnust worden; r.
afleiding vinden, weer moed scheppen; aok, fam., voorname airs aannemen; —e, m. verruiming; aangezet
stuk om ruimer te maken; soort plein
door verbreeding v. e. straat.
ensandecer, v. intr. zot worden.
ensangrentar, v. tr. (ie) met bloed bevlekken; r. zich met bloed bedekken;
zich al te veel opwinden.
ensana do, a. woedend; —r, v. tr. r.
toornig maken, vertocnen; toorn of
wrok voelen; r. ensanarse en, zijn
woede koelen op.
ens ar tar, v. tr. (aaneen -)rijgen; zich in
een nauwe plaats op sluken; zich opstapelen.
ensay, m. toets (in de m u n t ) ; —ador,
m. die keiirt, repeiteert; essayeur; —
ar, v. tr. beproeven (proef nemen);
aanpassen;
repeteeren;
beproeven
(avomtuur), toetsen; r. zich oefenein;
—e, m. proef (neming); toetsen of essayeeren (goud of zilver); — o, m.
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entablacion

proef; repetitde, oefening (b.v. voor
toomeel -stuk); proef -neming.
ensébar, v. tor. met srnær of vet inwnijvem.
ensedar, v. tr. (pik-draad) v. e. borstelhaar voorzien.
enselv/ado, a. vol bosch; —ar, v. tr. r.
bebosschen, vol bosch Ikornen.
ensena/da, f. i n h a m ; — d o , a. boezemvormig; —r, v. tr. in zijn boezém verfcergen; r. inham of reede binnengaan.
ensena, f. insigne, distdmktaef, standaard^
—do, a. onder -richt, onder-wézen, afgeriicht; —dor, m. -a, f. a. onderwijzer, onderwijzeres; —amiento, of —•
nza, f. onder-wijs, onder-riich/t, opvoedimg; —ar, v. tr. onder-wijzen, onderr k h t e n ; aanwijzen; toonen; r. zich
wennen.
enser/ar, v. tr. met biezen matten dekk e n ; —es, m. pl. meubilair; gereedsehap; provizien, voorraad; sing. ook:
uitrusting; inrichting; —iarse, v. r.
Am. Cuba, 'n ernstig gezicht zetten.
ensila/je,
m. bewaring in . silo's (v.
g r a a n ) ; —r, v. tr. in silo's bewaren.
ensilla/do, a. met holle rug (paard);
—dura, f. plaats van 't zadel (op 'n
p a a r d ) ; —r, v. tr. zadelen; f am. no
dejarse ensillar, zich de kaas niet
van zijn brood laten eten.
ensoberbecer, v. tr. r. trotsch maken,
worden; onstuimig worden (zee).
ensogar, v. tr. met touwen hinden.
ensol/ar, v. tr. (ue) bevloeren; —ver,
v. tr. insluiten, samentsrekken, oplossen.
ensonar, v. tr. (ue) droomen.
ensopar, v. tr. indoopen; fam. veel soep
laten eten.
ensordadera, t. ruige aar, als v. de
anea.
ensordec/edor, m. -a, f. a. verdoovend
(-er); —er, v. tr. doof m a k e n ; intr.
doof worden; —imiento, m. verdooving; doofwording.
ensortijar, v. tr. doen krullen; van r i n - ,
gen voorzien; r. met rangen tooien;
krullen.
ensotarse, v. r. in een boschje gaan.
ensuciar, v. tr. bevuilen, bezoedelen; la
ha ensuciado V., u heeft de zaak b e dorven; r. zich bevuilen.
ensuelto p. p. van ensolver.
ensueno, m. droom.
entabica/do, m. afschotting (van k a mers); —r, v. tr. een beschot of afschotting maken.
entabl/acion, f. plank waarop de nåmen
e n funkties der priesters in een kerk;
ado, a. van planken (vloer); m. vloer;
—adura, f. bevloering; — i l l a r , v. tr.

entablonada
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spalken (been, a r m ) ; — aménto, m.
planken dak, bovenste muuar-lijst; —
ar, v. tr. bievloeiren; aanknobpen (rie laties); stukken rangschikken (schaken); fam. zondier recht sitilletjes v r a gen (om iets); —e, m. begin -making
a. a,; Am. P . overdreven verlangen;
aanhoudend onuitstaanbaar vedangen;
—illar, v. tr. spalken (been, arm).
entablona/da, f. Am. P . =
entable;
dqmheid.
entalamado, m. of entalamadura, f. diek
van grof doek.
entalamar, v. tir. v. e. dek van grof
doek voorzien.
entalegar, v. tr. (geld) in zakken doen.
van grof doek.
entalingar, v. tr. (touw) in een anker
of anker-ring steken.
entall/able, a. behouwbaar; —ador, stempel-, hout-snijder; —adura, f. of —
amiento, m. inkeping, uitsnijwerk;
leest; kerf; —ar, v. tr. kerven; stempel, hout-snijden; intr. goed aan 't
middel zitten (kleed); zich een kerf
of snede geven of krijgen; —e, m.
graveer- of uitsnij-werk; ('it) zitten
a a n 't middel (v. e. kleed).
entallecer, v. intr. r. 'n stengel krijgen.
entapizar, v. tr. van tapijtein voorzien,
met tapijt(en) bekleeden.
entarascar, v. tr. fam. opdirken (meer
r. elkaar).
entarimado, ra. planken-stel, (bed) onderstel; planken doorloop a a n boord
op 't tusschendiek.
entarimar, v. tr. bevloeren (met planken).
entarquinar, v. tr. met slijik vetter m a ken (grond); bemodderen.
ente, ra. wezen; fam. belachelijk mensen.
entec/ado, a, = —o, a. ziekelijk, zwak.
entela/do, a. met doek bedekt; fam.
die niet duidelijk ziet; —r, v. tr. met
doek bedekken.
entelerido, a. door korude of door schrik
be vangen.
entena, f. r a (beweegbare); pl. voelhorens, vang-sprieten (v. draadl. telegrafie); —do, -a, stief-zoon, stiefdochter.
entend/ederas, f. pl. fam. =
entendlmiento; —edor, -a, rn. f. verstaander;
—er,, v. tr. (ie) verstaan; begrijpen;
eischen; overtuigd zijn van; meenen;
eso no se entiende conmigo, dat gaat
m e niet aan; no entiendo de, ik
houd niet van; estå entendiendo en
ello, hoiudt er zich mee bezig; no
entiendo de eso, daar moett ik niets
van bebben; r. 't eens zijn; elkaar
begrijpen; zijn redenen voor iets h e b ben; fam. asi se entiende,
zoo is 't

entonation

aiainnemelijk; se entiende, spreekt van
zelf; —ido, a. begrepen; verstandig;
no darse por entendido, doen alsof
m e n niets begrijpt; darse por e n t e n dido, een teeken van toestemxning
geven; entendido por entendido, d a t
is afgesproken; —imieinto, m. verstand; oordeel.
entenebrecer, v. tr. r. verdiuisteren, don ker worden; in 't idsulietie^ in 't dfonker
laten.
enter/ar, v. tr. op de hoogte steilen;
r. op de hoogte komen; —eza, f.
volkomenheid; recht -sehapenbeid; volharding; kloekheid; —(ér)ico, a. v a n
de ingewanden; —izo, a. gaaf, gieheel; —necer, v. tir. r. vertjeederen,
week maken, worden; —necimiento,
m. verteederiing; —o, a. geheel; k o p pig; niet gesneden (dier); gezond en
stevig; ferm; m. heel getal (wisk.);
por entero, in zijn geheel, geheel-enal; m. slijm-vlies.
enterr/ador, m. dood-graver; —amiento,
m. begrafenis; —ar, v. tr. (ie) b e graven; fam. over-leven; —onado, a.
met kiiuiten aarde (wortels); —onarse,
v. r. boer worden.
entesar, v. tr. (ie) kracht geven; stijf
maken.
entestado, a. in 't hoofd gezet.
entib/acion, f. stutting, zdie 't volg.; —
ar, v. tr. steunen, stutten; mijn-gangen
s tutten.
entibo, m. stut.
entibia/miento, m. verkoeiing; —r, v.
tr. r. verkoelen; afkoelen.
entidad, f. wezen; belang(rijkheid).
entierro, m. begrafenis.
entigrecerse, v. r. toornig, woest, driftig worden.
entinar, v. tr. in kuip of tobbe doen.
entint/adura, f. of —e, m. tintgeving;
het aanbrengen van inkt; —ar, v.
tr. tinten; met inkt bevlekken; kleur e n .aanbrengen (sehilderij).
entiznar, v. tr. met de punt v. d. vinger
zwart-maken.
entolda/do, m. over-spansel, met doeken
over-spannen plaats (ook a.); —miento, m. over-spanning m. doek; bedekking m . tapijten en kleeden (wanden
v. e. -kerk); —r, <v. tr. over-spannen
of overdekken (met doek); over-welven (met groen); r. beneveld worden
de zon.
entomizar, v. tr. met biezen koorden
bespijkeren, om daar het pleister a a n
te laten houden.
entomolo gia, i . insekten -komde.
entona cion, f. inzetting, aanhef (v. e.
lied enz.); trots; wind-blazen in orgel;

entonces
—do, a. goed. in toon; trotsch; —
dor, -a, m) f. aanheffer; orgel-trapper;
—miento, m. toen; trote; —r, v. tr.
aanheffen.. goed in de toon ziimgen;
versterken; r. judst zingen; op krachten komen; aanmatigend worden; —
torio, m. zeker gezang-boek der R.
K. Kerk, met verzen der Schnifit.
entonces, adv. toen, dan.
entonelar, v. tr. met trechfcer over-gieten.
entono, m. tirots, aanmatiging; aanhef.
entontec er, v. tr. onnoozel maken, verst om pen; intr. zoo worden; —imiento,
m. verstomping.
entor cha/do, m. snaar v. e. muziekinstrument; goud- of zilver-borduursel; —r, v. tir. een kaars maken ult
versehill. kleinere; omwinden (snaar);
met goud- of zilvcr-draad bestikken,
entornar, v. tr. half-open doen (deur
of venster).
entorniilar, v. tr. als een schroef fatsoeneeren; toe -schroeven, van schrceven voorzien.
entorpec er, v. tr. ver-stijven, verlammen, verdooven; zwaa.r maken; belemrrueren, vertragen; —imiento, m.
verstijving. verlamming; belemmering,
vertraging.
entortar, v. tr. (ue) een oog uithalen;
wringen; r. een oog verliezen; zich
wr ingen.
entrada, f. ingang; binnen-komst; toegang; eerste schotels; kaal-woirding
a a n weer-s-kanten van 't voor-hoofd;
begin (zang enz.); ontvangst (v. geld);
entrada por salida, ontvangst en uitgaaf tegen elkaar; eso puede tener
entrada, dat is doenlijk; entradas y
salidas, ('t) heen-en-weer-loopen; kuiperijen; entradas de pavana, om-praterii voor een ongelegen verzoek.
entrama/do, m. vak-werk; —r, v. tr.
vakwerk maken.
entrambas-aguas, f. pl. samen-loop v.
twee rivieren.
entramhos, a. pl. alletwee, beide(n).
entramiento, m. alleen in: — de bienes,
beslag-legging.
#
entrampar, v. tr. snappen; bedriegen om
geld beet te krijgen; verwikkelen
(zaak); r. schulden maken.
entrante, a. (binnen -)komend, ingaand;
kornende (maand); inspringend (hoek).
entra/na, f. (pl.) ingewand; tiene m a ias entranas, hij heeft een slecht
hart; llega a las entranasf, 't is hartverscheuirend; hacer las entranas a
una criatura, de eerste melk aan een
kind geven; haddr a uno las entranas,
voor of tegen iem. innemen; —ble,
a. innig, hartelijk; —r, v. intr. tot
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entrecoro

het hart dooir-dongen; r. innige vriendschap a. a. opvatten.
entrapa/da, f. meekrap -kleurig gemeen
laken; —do, a. ongeklaard (wijxi);
verstopt (filter); vervuild, ' niet meer
te reinigen (stof); —jar, v. tr. v. e.
kompres
vooirzien (kneuzimg); omzwachtelen (been of arm); een verband doen om ('t hoofd); —r, v. tr.
veel' poederen om schoon te houden
(haar); met lapjes berooken (wijns tokken); r. vervuilen (laken a. a.).
entrar, v. intr. binnen-gaan, ingaan; beginnen; uit-stroomen; in-hegrepen zijn;
zich mengen, bemoeien; opvatten (en);
goedkeuren (por); tr. binnen-brengen;
entrar
como Pedro por su casa,
ongegeneerd binnen-komen; entrar en
el corazon, tot 't hart door-dringen;
entrar en edad, op Jeeftijd komen;
entrar en religion, 't geestelijke kleed
aantrekken; entrar en el uso, en la
moda, zich de gewoonten eigen m a ken, de mode voilgen; no me entra,
staat me volstrekt niet aan; no me
entra de dientes aden tro, ik geloof
er niets van; ahora entro yo, nu is
't mijn beurt; r. ergens binnen weten
te komen.
entre, pr. p. tusschen; onder (== Fr.
parmi); entre dos luces, in de schemering; entre semana, in de loop
v. d. week; entre dia, in de loop
v. *i. dag; entre si, onder elkaar,
bij zich zelf; andar entre manos, door
ieders handen gaari; estar entre dos
aguas, niet weten wat men doen zal;
entre dientes, binnen-s-monds; quince personås, entre jovenes y viejos,
15 personen, waarbij jonge en oude;
entre tanto, onder -wijl.
entreabrir, v. tr. even open-maken.
entreacto, m. tijd tusschen twee bedrijven; muziek daartusschen.
entreancho, a. van gemiddelde breedte
(stof).
entrecalle, m. holte in lijstwerk.
entrecanal, m. ruimte tusschen de groeven v. e. zuil.
entrecano, a. wiens of wier haren grijs
beginnen te worden.
entrecava, f. omspitting; —r, v. tr. even
omspitten.
entreceio, m. tussenen -ruimte der wenkbrauwen; fronsing.
entrecerca, f. ruimte tusschen twee ringmuren.
entreclaro, a. van twijfel-achtdge helderheid.
entrecoger, v. tr. omsingelen.
entrecoro, m. ruimte tusschen koor en
hoofd-altaar.

entrecortado

' 1

entrecort/ado, a. op verschill. plaatsen
gesneden; afgebroken (taal, adem);
—ar, v. -tir. op verschill. plaatsen snijden, in 't midden snijden; afbreken
(woordcn); —e, m. ruimte tusschen
twee gewelvem, het eene op het an dere.
entrecriar, v. tr. r. (planten) tusschen
andere (laten) opkomen.
entrecruzarse, v. r. kruis-gewijze dooreen-loopen.
entrecubieria, f. tusschen-dek.
entrecuesto, m. rugge-graat.
entredecir, v. tr. (als decir) % verbieden.
entredicho, ni. vetrbod; schorsing van
funktién; geestelijke ceinsuuir.
entredoble, a. noch dubbel noch enkel
(stof).
entredés, m. spiegel-tafeltje; 'n soort
tetter-tipe; entre-deux; tusschenzetsel;
wigvoirmige steen in gewelven; adv.
half -s tre eks (op kompas).
entrefino, a. noch fijn noch grof.
entrega, f. over-gave, terhand -stelling,
over-reiking; (af)levering; —damente,
adv. met algeheele overgave; —dor,
-a, m. f. die over-geeft enz,; —r,
v. tr.
over-geven,
over-reiken, terhand-steilen; leveren; r. zich overgeven; entregarse de, zich belasiten
met; gehieel zijn vertrouwen geven,
zich verlaten.
entrejuntar, v. tr. aarieen Jassenen.
entrelargo, a. langwerpdg.
entrelazar, v-, tr. dneen-voegien, -binden.
entrelino ,m. tusschen-rudmte der wijnstokken of olijf-boompjes.
entrelistado, a. bont-gestreept.
entrelucir, v. intr. half, flauw of bij
tusschen-poozen glanzen of glimmen.
entrellano, m. klein vlak gedeelte in
de bergen.
entremedias, adv. te middien van; m.
tusschen-tijd van twee tijd-perken; afstand die twee dingen seheidt.
entremés, m. kort vrooilijk tooneel-stukje;
vertoondinkje tusschen twee bedrijven;
—(mes)ear, v. intr. een rol spelen
in entremés; aardige dingen zeggen;
—(mes)ista, m. f.
die entreme&es
maakt of erin meespeelit.
entremeter, v. tr. dnmengen, tusschen a n d e r e ^ ) plaatsen; andere luiers aandoen zonder loswikkelen; r. zich mef
zaken bemoeien; zich ergens indrdngen.
entremeti/miento,
m. bemoeienis; gek.uip; iindringerigheid; —do, a. bemoei-ziek, intrigeerend, indringerig.
entremezclar, v. tr. rnengen, vermengen,
d ooreen -mengen.
entremiso, m. soort bank met vormen
waarop m e n d e kazen maakt.

entretejer

entremorir, v. tr. (als morir) uitgaan
dcoo: gebrek a a n brand-stof (vuur a a.).
entrencar, v. tr. dunne stokjes door de
bije-karven steken.
entrenzar, v. itr. viechten.
entrieoir, v. tr. maar even hooren, half
vieirstaan.
entreordinario, a, noch fijn, noch grof
(stof).
entrepalmadura, f. hoef-gezwel van somrniige dieren.
entrepaneS; m. pl. onbeboaiwde gronden
tusschen met koorn bezaaide.
entrepan/ado, a. met vakken; —o, m.
paneel tusschen twee rand versierin gan
v. e. deur; onulijste glazen wand a. a.;
boeke-plank, kast-plank; ruimte tusschen twee zuilen.
entreparecerse, v. r. zich even ver-toonien, even ziichtbaar worden; biedroegelijk gelijken. .
entrepaso, m,. stap gelijkende op telg a n g (paard).
entrepechuga, f. klein gedeelte veesch
naast het wdtte vleesch van gevog^slte.
entrepeines, m. pl. grove wol die tusschen de tanden v. d. kam blijft.
entrepelar, v..intr. (ie) haar van verschill. kleur of tint hebhen (meest
van paarden),
entrepernar, v. tr. (ie) zijn beenen strengelen in die v. e. ander.
entrepiernas, f. pl. binnendeel der dijen;
kruis dat m e n in een broek zet.
entrepuentes, m. pl. tusschen -dek.
entrerrenglon/adura, f. verbetering tusschen de regels; ('t) tusschen de regels geschxevene; —ar, v. tr. tusschen
de regels schrijven; —es, m. nuimte
tusschen twee regels.
entresaca, f. gedeeltelijke en afgebrokein
open -kapping in bosch; —r, v. tr.
schiiften, uitlezen.
entresijo, m. verborgen, geheime, inwenddge zaak; darmscheel; eso tiene muchos entresijoS; 't is <een zeer verwikkelde zaak; es hombre que tiene muchos entresijos, 't is iem. die erg
achterbaksch is. "
entresuelo, m. verddeping tusschen gelijkvloers e n eerste; opkamer.
entresurco, m. rudmte tusschen twee
vcren.
entretalla/dura, f. bas -relief -bleeld -houw 'wcrk; —r, v. tr. dn bas -relief bewerken; uitrafelen, in stukjes knippen:
onder-scheppen, tegen-houden. •
entretanto, adv. onder-wijl.
entretejj/er, v. tr. inweven, door-stikken;
~ i d o , m. (of entretejedura); f. tusschenweving, -weefsel, tusschen-voegsel; — ing.

entretela
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entretela, f. tussenen-voerdng; en las
entretelas def corazén, diep in *t
hart; —r, v. tr. die inzetten.
entreten/er, v. tr. (ais tener) onder-ho<uden, vermåken; afleiden; onder-hotiden; los ocios, afleiding
nemen;
los males, trachten
afleiding
te
vinden voor leed; el hambre, de honger verschalken; r. zich vermåken;
zdch verlaten; —ida, f. vermaking;
dar la entretenida, van d a g tot dag
mtstellen (betalen); —ido, a. vermåke lijk; m. vrijwilliger .die wierkt op hoop
van vaste aanstelling; —imiento, m.
vermaak, tijd-verdrijf.
entretiempo, m. tijd tussenen herfst en
winter; good dat men d a n draagt.
entreuntar, v. tr. ten halve imsmeren.
entrevar, v. (in)tr. (volkst.):
op
de
hoogte zijn (brengen), weten.
entrevenarse, v. r. zdch met het bloed
mengen, in de
aderen
dringen
(sappen).
entreventana, f. muur tussenen twee
vemsters.
entrever, v. tr. (vi, -visio) even gewaar
worden.
entrever/ar, v. tr. mengen; —o, ni. mengsel, mengeling.
entrevista, f. afgesproken ontmoeting,
emderhoud.
entripado, a. in de ingewandeh; m.
fam. innige spijtigheid die men zorgvulddg verbergt; koliek; Am, P. fam.
geheim, geheimziinnighedd.
entristecer, v. tr. r. (zich) bedroeven;
somber maken, worden.
entrojar, v. tr. in de schuren binnen halen (graan).
entroncar, v. tr. bewijzen dat een familie
van dezelfde afkomst is als een end e r e ; intr. zich vermaag-schappen.
entronerar, v. tr. in de zak stooten (bal).
entroniza/cioii, f. troons-verheffing; —
r. v tr.. tot de tro on verhe-ffen.
entronque, m. vermaag-schapping.
entruch/ada, f. maichinatie; —ar, v. tr.
fam. handig in de val lokken, weten
over te halen; —6n, m. fam. sch ark,
bedrieger; intrigant (ook a.).
entuerto, m. onrecht, beleediging; —s,
m. pl. na-weeén (na barding).
entullecer, v. tr. veriammen, de beweging stremmen; intr. lam worden.
entumec/er, v. tr. verstijven, hard m a k e n (zweer of gezwel); r. stijf worden, aanzwellen (rdvier, yloed); —
imiento, m. verstijving; aanzwelling,
aanwas.
entum/escencia, f. zwelling; —irse, v.
r. verstijven, als verlamd worden (Idd
dat men lang niet gebruikt heeft).

enviar

entupi/miento, m. verstopping dn lei d i n g ; ---r, v. tr. r. verstoppen' (leidang); ook: in élkaar drukken, persen;.
enturMar, v. tr. dof, troebel of donker
m a k e n ; in de war brengen.
entusias/mar, v. tr. verrukken; —mo,
geest-drift; —ta, m. f. ' e n t o e z i a s t ; —
(as)tico, a. geest-driftig.
enucleacion, f. oiitsnijding v. e. onderhuidseh gezwel; 't uithaien van kerø
of pit.
enumera/cion, f. opsomrning; —r, v.
tr. opsommen.
enuncia/cioii, f. uiting, manier van. te
triten; —r, v. tr. uiten; —tivo, a.
udtend, melding-makeiid.
envainar, v. tr. in de scheede doen.
envalentonar, v. tr. aanmoedigen, bemoedigen; r. moed krijgen, vertocnen.
envanecer, v. tr. ijdel of hoog-moedig
m a k e n ; r. troitsch worden.
envara/do, a. stroef v. bewegen (paard);.
—miento, m. verstijving; troep politieagenten a. a.; —rse, v. r. verlammein
of stijf worden (Idd).
envas/ador, m. trechter, iem. die overgiet; —r, v.tr. over-schenken; fam.
met volle glaizen drinken; door-steken
(met degen); r. zich kwetsen a a n de
degen der tegen -paritij; —e, m, overgieting.
envedijarse, v. r. zich ineen-wikkelen;
fam. klappen geven en krijgen.
envejec/er, v . t r . oud maken; dritr. ooid
worden; r. ddem ten: angeworteld raken
(kwaad); —ido, a.
verouderd; —
imiento, m. verondering, ouderdom.
envenena/dor, m. -a, f. en a. vérgaftiger
(-end), giftmenger; —miento, m. vergiftiging; —r, v. tr. vergifditgen; hate lijk uitleggen; giftig worden, ook fig.
enver/ar, v. intr. kleur begiinnen te krijg e n (vruehten); —o, m. rijpe kleur
(v. é. vrucht); rijpe druif.
enverdecer, v. intr. groen worden (boomen, wedden emz.).
enverg/ar, v. tr. (zeet.) aanslaan (zeilen);
—ues, m . pl. banden om de zeilen
mee a a n ' te slaan.
[hek.
enverjado, m. ijzeren hek; a. als eein
envés, m. achter-kant, keer-zijde; fam.
r u g ; —(ves)ado, a. de achter-zijde vertoonend.
envesti/dura, f. investituur, bekleeåing
met, een a m t ; —r, v. tr. (i) met amt
of waardigheid bekle eden; r. handgemeen worden.
envia/dizo, a. wat geregeld gezonden
wordt; —do, m. afgezondene.
enviajado, a. sehuin, schuin-af.
enviar, v. tr. zenden, sturen; fam. enviar a escardar, laten ophoepelen.
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énviciar, v. ur. verderven; tot ondeugd
aanmoedigen; r. zich harts-tochteldjk
over-geven aan kwade nedgangen enz.
envidar, v. tir. een
„invite"
doen;
en falso, en valsche „invite" doen;
el resto, 't laatste verspélen; aanbieden wat men niet wenscht aangenomen te zien.
envidi/a, f. afgunst, nijd; naijver; —>
able, a. benijdbaar; —ar, v. tr. benijd e n ; hunkeren n a a r ; —ioso, a. afgunstig, naijverdg.
envilec/er, v. tar. verlagen, laag of gemeen m a k e n ; —imiento, m. verlaging,
staat van minheid.
envinagrar, v. tr. mest azijn klaar -maken,
van azijn voor zien.
envinar, v. tr. wat wijn bij -doen (in
water).
envio, m. zending, verzending; toezending.
envion, m. stoot.
envirar, v. tr. (de wanden der bijiekorven) met houten pinnen vastzetten.enviscar, v. tr. met lijm bestrijken (b. v.
vogel-houtjes); wre velig, driftig mak e n ; r. vast-araken (aan lijm).
envite, m. wedden-schap bij 't kaartspelen; aanbod, uitnooddging.
enviudar,v. intr. weduwe of weduwnaar
worden.
envol/torio, m. pak, bundel; gebrek in
in 't laken, omdat er mindeirwaardige
stof iin is; Am. fam. raar-gekleed
mensch; —-tura, f. windselen (v. e.
kiind) luiers; vlies; —ver, v. tr. (als
volver) omwikkelen, in doek pakken;
omsingelen; verhélen; in een beschuldiging
betrekken; verwikkelen, bedriegen; r. zich in een mantel a. a."
wikkelen, zich in liefdes -verwikkelingen steken.
enyerbarse, v. r. Am. Cuba, zich met
gras bedekken.
enyesar, v. tr. met pleister bedekken
of afsluiten.
enyugar, v. tr. inspannen, 't juk op
leggen (ossen).
enzainarse, v. or. fam. valsch zijn en
zich dapper voordoen.
enzamarrado, a. gekleed in een buis
van schape-vacht.
enzarzar, v. tr. stuk grond afsluiten met
braam -struiken; twee -dracht zaaien t us s.chen menschen die reeds oneenig
zijn; r. in hachelijke zaak verwikkeld raken; zich opwinden in redetwist; zonder uitweg tussenen braam struiken zijn.
enzurdecer, v. intr. linksch worden.
enzurronar, v. tr. in een zak doen; insluiten.

equipotentia

epacta, f. gel. epakta.
eperlano, m. spiering (visch).
épi/ca, f. epische poézie; —co, a. verhalend, episch.
/
epiceno, a. gemeen-slachtig (spraakk.).
epiciireo, a. epikuristisch, ziinoelijk.
epi/demia, f. epidemie; —démico, a.
epidemisch.
epidermis, f. opperhuid.
Epifania, f. Drie-koningen.
epifonema, f. slot-spreuk.
epigastrio, m. gel. maagkuil.
ep/igrafe, f. opscbrift, motto enz.; —
igrama, m. punt-diebt; stekelig woord;
—igramåtico, a. v. e. punt-dieht, als
een punt-dicht; schrijver van puntdiehten.
epi/Iepsia, f. vallende ziekte; —léptico,
m. -a, f. a. lijdend eraan.
epilogar, v. tr. herhalen, samenvatten.
epilogo, m. samen-vatting; nawoord.
episcop/ado, m. bdsdom, bissch. waardigheid; —al, a. bisschoppelijk.
epi/sodico, a. episoddsch; —sodio, m.
gedeelte uk verhaal a. a.
epistola, f. brief; les unit de Heilaga
. Schrift gelezen voor de mds.
epistol/ar, a. in. of van brie ven; —
ario, m. brdevenboek; boek der. epistola^, voor de mis gezongen; —ero*
m. aanheffer der epistola's.
epitaf io, rn. graf-schrifiL
epitalamio, m. bruid-zang.
epiteto, m. bijnaam, titel.
ep/itomar, v. tr. samen-vatten; —itome,
m. uit-treksel.
época, f. tijd-perk; hacer época, opg a n g maken.
epodo, m. laatste vers v. e. zang, dat
dat verschill. malen herhaald wordt.
epopeya, f. helden-dicht.
equi/dad, f. rechtvaardigheid; —distar,
v. intr. op gelijke afstand zijn; —
latero, a. gelijk-zijdig; —librar, v. Lx.
in even-wicht brengen, laten opwegen;
—Hbrio, m. even-wicht; —librista, m.
equili brist.
equino, m. zee-egel.
equinocci/o, m. d a g - en nacht^eveningj
—al, a. van de dag-en-nacht-evening.
equip/aje, m. reis-goed; trek-beesten
enz.; —ar, v. tr. uiitrusten (voor reis
enz.); —o, m. uitrusting, reis-betaoodigdheden; uitzet.
equipara/cion, f. gelijk-stelling dooir vergelijking; —r, v. tr., gelijkstellen door
vergelijking.
equipolen/cia, f. gelijk-waardig-, gelijkmachrigheid; —te, a. gelijikwaarddg.
equiponderar, v. intr. even zwaar zijn.
equipatencia, f. tegenielkaar-opwiegiender
machten.

equis
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d. letter x.
equis, f. iks, niaam
equitacién, f. rij-kunst.
equitativo, a. recht-vaamdig, redelijk.
equival/encia, f. gelijk-waardigheid; gelijkheid v. oppervlak of iinhoud; —
ente, a. gelijk-waardig; '—er, v. intr.
(als valer) evenveel waard zijn, gelijk-staan.,
equivoca/cion, f. vergissing; —do, a.
verkeerd (bij ver gissing); estar equivocado, 't rnis hebben; —r, v. tir. VOOT
dets ånders bonden; r. zich vergisesn.
equivoco, a. dubibel-zinnig; m. dubbelzinnigheid.
era, f. tijd-trekeniing; itijd-perk, eeuw;
groente -p erk; dorsch -vloer.
eral, rn. jonge stier (twee jaar).
erar, v. tr. perken aanleggen (in tuin).
Erebo, m. (poétisch) hel.
erec/ciori, f. opriehting; erektie; —il,
a. op te riehtein; —to, a. opgericht,
irecht-op; —tor, rn. stiehter, oprichter.
eremi/ta, m. kluizeina,ar; —(mi)tico, a.
v. e. kluizenaar; eenzaam; —torio,
rn. kluizenarij.
eretismo, m. gel. spanning der vaten;
ergåstulo, m. slaven -gev ang enis.
ergo,, adv. en rn. ergo; —tear, v. intr.
Tédekavelen; —teo, m. drog-redenen,
sofisterij.
ergu/imiento, rn. opariehting, verheffing;
opgeblazenheid; —ir, v. tr. (yergue,
irguiro) opheffea; erguir la cabeza,
't 'IhfDoifid hoog dragen, zelf-voldaan
r. 't hcpfd hoog dragen.
erial, a. onbebouwd; m. braak-land.
erigir, v. tr. oprichten, bouwen; verheffen
tot (en); r. zich aanmatigetn iets te
zijn (en).
erisipel/a, f. roos (ziekte); —ar, v. tr.
roos veroorzaken; r. roos krijgen.
eritreo, a. (poet.) van de Ro ode Zee;
m. Roode Zee.
eriz/ado, a. ruig,! bedekt meit stekels;
—ar, v. tr. te-berge doen rijzen; neteHg maken; bedekken met stekels of
ander e puntige dim gen; r. te-berge
rijzen; zich beleedigd toonem; —o,
m. stekel-varken; kastanje-schil (buitenste); „Spaansche r u k e r " ; —on, m.
herders-zetel; ijzer n pennen op een
muur a. a,; 'n peulvrucht; de mar of
marino, zeeégel.
ermit/a, f. kluizenaar; —orio rn.
=
eremitorio.
eroga/r, v. tr. verdeeleii (zijn goederen,
rijkdommen); —torio, m. gel. buas
waardoor m e n vocht in een vat verdeelt.
erosion, f. dnbijting van (ziuren).
eroti/ca, f. minne-dicht; —co, a, minne-;
—srno, m. zdnnelijkheid.

escålamo

erra/da, f. mds-stoot (biljart); —dicar,
v. tr. uitroeien, uitdelgen; —dicacion,
f. udtroeiing; —dizo, a. dwalend, dolend; —do, a. die mis-tast, verdwaald,
verkeerd; —nte, a. dwalend, dolend;
—r, v. intr. (yerra) dwalen; zich ver gissen; verdwalen; tr. niet r a k e n / m i s sen: el tiro, mis-schieten; el camino, verdwalen; —ta, f. dr uk-font, schrijffout; —(å)tico, a. = erradizo; —(å)til, a. farn. a a n dwaling onder -hevig,
twijfel-achtig.
erre, f. n a a m v. d. letter r; f am. erre
que erre, jawel, je zeurt; lo rnismo
me da haches que erres, 't is me
voi-maakt onverschillig; tropieza en
las erres, zijn tong slaat dubbel.
erroneo, a. valsen, verkeerd bevattend.
error, m. dwaling; fofct.
erubescen/cia, f. roodheid, blozing; —te,
a. roodheid vertooinend (huid).
eru(c)t acidn, .f. bprisping; —ar, v. intr.
oprispingen hebben, „boeren"; —o, m;.
opriisping.
erudi c on, f. geleerdheid; —to, a. geleerd.
eruginoso, a. roestig.
erup/cion, f. uitbarsting; uitslag (huid);
—tivo, a. van uitbarsting of uitslag.
eruto, m. =
eructo.
ery/illa, f. zaad van de kleine wikke
(plant); —um, m. ervum (plant).
esbatiment/ar, v. tr. schaduwen (schilderij); met zijn schaduw bedekken; —o,
rn, sehaduwing, schaduw-partijen (op
schilderij).
esbielt/eza, f. slankheid; —o, slank.
esbirro, m . ^erechts -dienaar.
esbozo, m. ruwe schets; omtirek.
escabech/ar, v. tr. op azijn zetetn (visch);
—e, m. visch in 't zuur.
escabiel, m. voete-bankje.
escabros/idad, f. hobbeligheid, ongelijkheid, oneffenheid v. e. weg); neteligheid (v. e. zaak); ^schuinheid"; —o,
a. oneffen; netelig ^schuin".
escabwlli/miento, m. ontglippdng, uitsluiping, ^uitknijping"; —rse, v. r.
ontglippen, ukknijpen.
escafandr/ero, m.. duiker i n . duikerpak;
—o, m. duikerpak.
escala, f. ladder; toon-ladder; schaal
(fig.); aanieg-plaats;
franca,
vrijhaven; —da, f. of —miento, m. beklimming; —do, a. open-gesneden om
i n te zouten (visch); —dor, -a, m.
f. heklirnmer/ inbreker door inklimming; —fon, m. ranglijst van officierein, lijst; —r, v. tr. be-klimmen; inklimmen.
escålamo, m. dol, roei-pin, ook escalmo.

Escalda
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Escalda, f. Schelde.
escalda/do, a. met warm water bevochtigd, geschrceid; achterdochtig; vreesachtig; —r, v. tr. in water dom pelen,
schroeien met warm water.
escaler/a, f. trap; de manos, huis-trapje;
de caracol, wentel-trap; —illa, f.
wasch -plank (met ribbels); plank met
uittandingen aan weerskanetn v. e.
boekenkast; trapje; —eja, f. trapje.
escalr/ado, a. noch glad, noch goed
gewit (muur); —ador, m.' groote pot
met handvat om water te koken;
schotel-warmcr op tafel; —adura, f.
verhitting; schroekng; —ar, v. tr. verhitten, schroeien, koken (eieren); —
arote, m. soort slob-kouis, die a a n
de schoen vast zit; —-eta, f. komfoor, heet-water-ver giet.
escalinata, f. steenen buken-trap.
esealio, m. ver lat en land.
escalofr/io, m. huivering; —iado,
a.
huiverend.
escalon, m. trede; sport; —(on)a, f.
soort ui y waarvan men \ zaad hewaart; —(on)ar, v. tr. echelonneeren
(troepen).
escal/pelo, m. ontleed-mes; —plo, m.
leerlooieirs-mes.
escam/a, ' f. schub, schilfer; —ado, a.
achterdoohtiig geworden do or er var ing;
met sehubbetjes gebordu-urd; —adura,
sehilfering; zie *t volg.; —ar, v. tr.
schub ben af -schrapp en, af -schilf eren;
borduren met sebubbetjes; fig. achterdoehtig maken; r. achterdochtig
zijn door ervaring; zich „dik maken
over iets""; —on, a. achterdoichtig;
weer bar stig, ongemakkelijk.
escamocho, m. kliekjes (v. e. maal).
escamond/a, f. snoeiing; —ar,
v. tr.
snoeien;
't overtollige
we^g-nemen *,
—o, m. = —a.
escamo nearse, v. r. tegen -strib belen.,
weerbairstig zijn (paard enz.); —so,
a. schubbig, schilferig; ongemakkelijk
(rnensch).
escamot/ador, -a, m. f. die weg-moffelt, schelm; —ar, of —ear, v. tr.
weg -rnof felen.
escamp/ado, a. open (grond); —ar, v.
intr. opklaren; vertragen in ijver; —o,
m. opklaring.
escampavia, f. (zeet.) vracht- of voorraadsehip; lichte schuk tegen smokkelarij.
escamudo, a. — escamoso.
escamuj/ar, v. tr. snoeien (olijf-boom);
—o, m. snoeiing (id.); afgesneden tak.
escancia/dor, m. schenker; —r, v. tr.
schenken, uitschenken; intr. drinken
escatnda, f. spelt.

escarbadero

escandal/izar, v. tr. aanstoot geven; r.
aanstoot neimen; verstornd staan; —
(cåndal)o, m. schandaal, aanstoot; —
osa, f. drieh. zeil (over de giek-zeilen bij een slappe wind); echarla e.,
tat harde woorden komen in een twist;
—osa, a. aanstooit-gevend, opspraakwekkend.
escandall/ar, v. tr. ukwerpen ('t lood),
peilen; —o, m. dieplood.
escand ecer, v. tr. verwarrnen, vertoorn e n ; —ete, m. verkl, v. h. vor.; —ia,
f. soort tarwe die veel of escanda lijkt;
—ir, v. tr. skanideeren (vers).
Escandinavia, f. Scandinavie; escandinavo, a, m. f. en 'a. Scamdjbaviér;
-visene, Scandinavispch.
escantill/ar, v. tr. op een muur een lijn
trekken tier hoogte van de biorst; —
on, m. model, patroon; rnaat, peil.
escan/o, m, soort bank met leuniing;
schoolbank, voete-bank; —uelo, m.
voete-bankje.
escap ada, f. ont-vluchting;
jeugdige
dwaasheid; —ar, v. intr. ont-snappen,
ontgaan; gaan galoppeeren (paard)^ r.
onwillekeurig voor den d a g komen;
—arate, m. toon-kast, glazen kast; winkel-raam; —atoria, f. red-middelt je;
—e, m. ont-vluchting; dolle gaiop;
a escape, in vliegende vaart; —o,
m. schaeht v. e. zuil; koolstromk in
't zaad.
—escapular, v. tr. (zeet.) omzeilen; —io,
m. schouder-k^eed (der priiesters), J;)sicapulariium" (twee stuk jes gewijd- laken
met beeldje van Maria, dat men b m
de hals draagt)*: schouder-draagband.
escaque, m. vakje v. e. schaak-bord; —
ado, a, geruit; —ar, v. tr. in vierkanten verdeelen als schaak-bioird.
escara, f. korst, roof (op wond).
escarabaj ear, v. intr. zich onrustig en
omre gel-matig
bewegen;
krabbelen
(slecht schrijven); f am. zekere vrees
vcelén dat
men slecht gehandield
heeft; —o, m. zwarte tor; klein, m a ger, mis-maakt bewegelijk kereltje;
—os, pl. gekrabbel, hane -pooten.
escaramu/cear, v. intr. =
escaramuzar
—jo, m. eende-schelp; wilde rozelaar
en de vrucht; —za, f. schermuitseling;
twist;
—zar, v. intr. sehermutselen,\
hevig rede -twisten.
escarapela, f. kleine ruzie die in een
kloppartij eindigt; kokarde; —s, pl.
strikjes op een omslagdoekje; —r, v.
intr. ruzie helbben en hand-gemeen
worden.
escarba/dero, m. door wilde zwijnen omgewoelde plek; —dientes, m. tandestoker; —dor, m. krabber; hark; —
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dura, f. (of —o), m. krabbing of
harking; —orejas, m. oorpeuter; —r,
v. tr. krabben (uit)peuteren; udthooren,
v. tr. krabben. (ift)peteren; ithooren,
handig onder-zoeken.
escarcela, f. ouderwetsche groe te beurs;
wei-tasch.
escarce/ador, m. Am. paard dat zijn
vurigheid toomt door zwenkingen op
éé;n popt; —os, m. pl. wieling in 't
water (der zee), tegen-stroom; sing.
zwenking op één poot (v. e. paard),
opsporing, nazoeking.
escarcha, f. rijp, ijzel; —da, f. soort
dik kruid aan de Kaap de G. H.;
—dera, f. blikken bus om zekere
konfituren te glaceeren; —r, v. intr.
bievroren zijn; tr. glaceenen.
escard/a, f. distel -steker; —adera, f.
hak, o m d e grond licht om (te werken;
—ar, of illar, v. tr. van distels zuiveren; ziften; —illa, f. of illo, m
wied -ijzer.
escariador, m. werktuig om gaten te
slaan in metaal.
escarifica/cion, f. insnijdiilng in de h i r d ;
—dor, m. instrument om zulke insnijdingen te maken; scherpe puntien
om langzaam bloed weg te zudgen als
bloed-zuigers; —r, v. tr. insnijdingein
maken (in huid).
escarizar, v. tr. de roof (wond) wegnemen.
escarla/ta, f. scharlaken; soort scharlakenkoonrts; —tin, m. grover soort
scharlakein van minder helle kleur;
—tina, f. roodvonk; kleedje, tapijtje;
wollen stof van karmozijin-roode kleur,
esearm/enar, v. tr. kammen (wol enz.);
straffen (ondeugend kind); geld omtfutselen; —ientar, v. tr. (ie) streng
straffen, zoodat alle lust vergaat om
nog eens 't zelfde kwaad te doen;
intr. ten eigen koste leeren; —iento,
m. voorbeeldige bestraffiing; heilzame
waarschuwing, die op zijn hoiede doet
zijn; bescharning.
escarn/ecer, v. tr. honen,
met
minachting biehandelen; —ecidamente, adv.
honend, beleedigeind; —ecimiento, m.
of —io, m. hooin, min-achtende bejegening.
escaro, m. papegaai-visch; m. -a, f. a.
met verdraaide voeten en enkels en
slecht sitappeind (mensch).
escarola, f. andijvie; ouderw. hals-kant
(„,ruche"); —do, a. andijvie-kleudg;
gekruld, geplooid als een „ruche";
—r, v. tr. ploodem als een „ruche".
escarp/a, f. binnen -grachjt-gloodkig, muurschudnte; steile
helling; —ado, a.
steil; — adura, f. steile kant; —rar, v.

escoba
tr. recht af-hakken of snijden (rots,
sloot, gracht); schoon-maken (beeldhouw- of snij-werk); —e, m. schuine
te schuiven; —elar, v. tr. met het
ontleed-mes openen (wond); —ia, f.
afsnijding v. e. stuk hout om 't in
span-haak, spijker met h a a k ; —idor,
ontleed-mes openen (wond); —ia, i .
m. k a m om het haar uit te kamm e n ; /—In, m. soort sok, luchtig
schoentje; —fon, m, en esearpion, in
de vorm v. e. span-haak.
escarz/a, f. verwonding door
puotig
voiorwerp (aan poot v. e. dier); sne de
in paarde-poot die bij 't beslaan
gewond is; —ar, v. tr. van de honigraten ontdoen (bije-korven); —o, m.
vol-voetigheid (v. e. paard); kastreering der bijekorven;' paddestoel; grootje
gardel-beurs.
escas/amente, adv. sehameltjes, sehraaltjes;
schaars; met moeiite; kleinzielig; —ear, v. tr. karig bedeelen;
intr. schaars zijn; —ez, f. sohaarsehte;
—o, a. schaarsch; schraal; arm-zaldg;
nauw, niet ruim genoeg; gierig; escaso de luces, dom.
escatim/ar, v. tr. karig bedeelen, beknibbelen; r. weinig gebruikt wordein;
—oso, a. boios-aar dig, sluw, kleimzielig.
escayola, f. soort gips om steen n a
te booitsen (beeldhouwers en boetseerders).
escen/a, f. tooneel; —ario, m. tooneeltoestel; —(cén)ico, a. van 't tooneel.
a. skeptisch; m. skepticus.
esceptic/ismo, m. skepticisme; —(céptic)o,
escision, f. scheuring (in staait, partij
a. a.).
escit/a, m. Skiet (oud volk), (Escit)ia,
f. Scitié; —'ico, a. Skitdsch.
esclare/cer, v. tr. verhelderen, verlichten; glanzend noakein; adelen;
eer
a a n d o e n ; begiinnen te d a g e n ; —cidamente, .adv. met veel luister; —cido,
a. of —ciente, roemrijk; —cimiento,
m. verlichting; aroem -luchtigheid; dage raad.
esclav/atura, f. slaven-personeel; —ina,
f. pelgrims-kleed; priester-kraag; omslag-mantel voor vrouwen; pélerine;
—tiud, f. slavernij; soont geestelijke
broederschap; —izar, v. tr. tot slaaf
m a k e n ; : —o, -a, m. f. slaaf, slavin.
esclavfrn, m. (f. —a), a. Slavoniseh?
Slavoniér; (Esclavom)ia, f. Slavonié.
esclusa, f. sluis.
escob/a, f. bezem;
(ada, f. bezemslag;
©en keer vegen; —adera, f. veegster; —ajo, m. oude bezem; hoofdsteel en takjes (v. e. afgegeten drui-
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ve-tr^s); —ar, v. tr. (op)vegen, wegvegen; in. aanplant van berken, waarvan bezems; —azar, v. tar. bevochtdgen
met natte twijgjes; —én, m. kluis-gat;
—eta, f. veeren stoffer; —Hia, i.
borstel;* ook: stof v. e. goudsmidswerkplaats; ddstel-kopje voor de zijde;
—illar, v. tr. borstelen, wisschen; — I
ijlon, ni. wisscher (v. • e. kanon); — I
iita, f. zaagsel van de boor a. a.;
—o, m. strudk-gewas; —on, m. vergrootw. van escoba, en: ragebol.
escocer, v. tr. (ue) scrhijnen, prikkelen;
berouw doen voelen; r. prikkelend,
branderig gevoel
hebben,
berouw
hebben.
escoc/és, -a, rn. f. Schot; ook a.
Schotsch;
(Escoc)ia, f. Schot-land;
:ook: groefje (dn een zudl); —imiento,
m. = escozor.
escoda, f. steen-houwers-hamer; — dero,
m. indnuk v. e. herts-gewei op jonge
boom; —r, v. tr. (steen) behooiwen met
een
taner.
escofi/a, vroiuwe-muts; haar-neitje
of
muttsje; —ar, v. itr. tooden, met netje;
—eta, f. vrouwe-mutsje; —etera, f.
netjes- of niutse-maakstier.
escofina, f. soort grove veil, rasp; de
aiusiar, ijzeren of stålen schaaf voor
bont; —r, v. tr. sehavem, veilen.
escog/er, v. tr. .-.. (uit)kiezen, uitzoeken;
—idamente, adv. schiftend; —ido, a.
udtgezocht; —imiento, m. keuze; udtzoeking.
escol/ar, a. scholastiek; van de school;
m. f. seholier; —åstica, f. scholastiek;
—åstico, a. scholastiek; schoolsch; — I
iador, m. of — ' iasta, < m< schoiiast; I
—iar, v. tr. van verklarende aanteeke- I
ningen voorzien; —imado, a, zåekeliik,
a a n Eng. ziekte Idjdend; —imoso, a.
aanteekendng bij geleerd werk.
escolopendra, f. berts-tong (plant); diudzendpoot.
escolta, f. geleide; —r, v. itr. geleiden.
escoli/ar, dntr. op een klip stooten; —
era, f. pier, golf breker; —o, m. klip. I
escombr/a, f. opruiming van afval, puin
a. a.; —ar, v. tr. opruimen (zie vor.);
—o, m. afval, vuilnis, puin; makreel
!
(zee-visch).
escom/earse, v. r. moedlijk kunnen wateren; —erse, v. r. <udt -slijten, verwe- I
I
ren; —ido, a. versleten. ,
esconce, m., binnen-hoek
van
twee
muren.
escond/edero, m. schuilplaats; —er, v.
tr. verbergen; be vatten, bergen; m.
^verstoppertje"; —idamente, adv. in
't verborgeaiis, stillet jes; a. escotididas of
a escondidillas, heimelijk, stillet jes, in I

escriba

't geniep; —imiento, m. verberging,
verschuiling; —ite, m.
schuil-hoek;
„verstoppertje"; •—rijo, m.
schuilhoek, geheime berg-plaats.
esconzado, a. hoekig, drie-hoekig.
escopet/a, f. (jacht-)geweer;—ar, v. tr.
de aarde omgraven (in goud-mijnen);
—azo, m. geweer-schot; —ear, v. tr.
schieten (m. e. geweer); r. fam. ruzde
maken; elkaar spot-komplimenten m a k e n ; —eo, in. geweer-vuur; —eria,
f. met geweren gewapende
troep;
geweer-vuur; —ero, m. m a n gewapend
met geweer; geweermaker.
escopl/eadura, f. uitbeiteling; —o, m.
beitel.
escora, f. (zeet.) papegaad -stok, stut;
—r, v. tr. vast-meren, vast-leggen; m.
stutten; eindigen (ebbe).
escor/butico, a. lijdende a a n „scheurbuik"; —buto, rn. „scheur-buik".
escorch/apin, m, soort transport-vaartuig; —e, of escorzado of escorzo,
m. verkleining (bij schilderen door
escordio, . m. gamander-kruid.
escori/a, f. metaal-sehuim; droesem, afval; fig. uitschoit, uitvaagsel; —al,
m. uitgraving van uiitgeputte mijnein;
plaats waar metaal-schuim; dat metaal-schuirn bij elkaar; n a a m v. e.
beroemd klooster niet ver van Madrid;
—arse, v. r. zich ontvellen; —ficar,
v. tr. (metaal) afschuimen; —ficatorio,
m. n a p om metaal af te schuimen.
escorpio, m, skorpioen.escorpién^ m. skorpioen; n a a m v. e.
teeken in de Dierenriem,
escorozo, m. Cuba, fam. pret, gekakel.
escorz/ado,a. lager d a n zijn half-ciirkel
vereischt (boog, gewelf); m. = escorzo;
—ar, v. tr. . in 't verklein schildere;
—o, m. verkleining; —onera, f. schor-,
seneeren (groente).
escot/ado, m. of ,'—adura, f. hals-uitsnijding (aan japon); groot tooneel-luik;
boog'-vormige holte; —ar, v. tr. verkorten; uitsnijden (japom); bijdrage betalen voor „pic-nic"; aivloeiing maken
(a. e. rivier); —ie, m. =
•—adura,
f. e n : kanten hals-sieraad; bijdrage
voor pic-nic; gelag; —eras, f. pl.
(zeet.) gat op-zij, waardoor de groote
schoot; —ero, a. -a, f. zonder bagage
reizend; m. alleen-varende schuit; —
illa, f. bovendeks-luik, om naar binnen te g a a n ; —illon, rn. tooneelluikje; viktualie-luik a a n boord; —in t
m. of —ines, m. pl. (zeet.) grootmars-zeitl-schooten.
escozor, m. sehrijnend, brandend gevo'©l;
schrijning; wroeging.
escrib/a, m. schrift-geleerde (bij" de Jo-
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den); —ania, f. notariaat; bureel waar
registers
bewaard;
griffie; bureau
(meubel); inkt-stel; pl. school-schrijfdoos: —ano, m. notaris; griffier;
de ayuntamiento,
gemeente-sekreta ris, de fechos, notaris die bij de
ger een telijke
beslag -nemdngen vooa*zit; de numero, notaris alleen in
iin zijn eirkomskriptie; —ido, a. alleen in: leido y escribido, f am. gelezen en geschreven; —iente, m. notaris-, pa:okureurs -klerk a. a., bureeli,st in handels -huis; —ir, v.'tor. schrijven; r.
ikoirrespondeeren; zich inschrijven.
escrino, m. sooirt m a n d van stroo en
teen en; juweel4dstje.
escrit/a, f. letter-baars (visch); —illas,
f. pl. teel-ballen v. e. fram; —o, a.
geschreven; m. gesehrift; akte, schriftelijk bewijs; —or, -a, m. f. schrijver; —orio, rn. scbrijf-tafel; kantoor;
bureau; reis-tasch met sehrijf-behoeften; secretadre; —ura, f. (ge);schriftrakte (not arie eie); (de) Schrift; —urar,
v. tr. openbare beschedden opmakien;
—urario, a. van de akten; m. bijbeluitieggea*.
escr/ofulas, f. pl. klier -achtigheid; —
ofuloso, a. klier -achtig.
escroto, m. bal-zak.
escrupul/ear, v. intr. bezwaren maken;
—illo, m. verkleinw. van —(upul)o;
ook: korireltje in een beilet je om
te rinkelen; —izar, v. intr. bezwaren
hebben; —(upul)o, m. gewetens-beiwaax; angst -valligheid; f ijn -ge vo eiig heid; zeer klein gedeelte v. e. minuut; kiezelgruisje; soruple (24 grein
of i/ 24: ons); —osamente, adv. angstvallig; —osidad, f. angst -valligheid;
—oso, a. angst-vallig.
escrut/ador, m. =
stemmen-opnemier
(bij verkiezing), en escudrinador; en:
pl. stem-opnemers; —inio, m. nauwkeurig onder -zoek; geheime
stemming;
—inador,
m. onder-zoeker,
1
r editer van onder-zoek.
escuadr/a, f. smal-deel;
winkel-haak
(instir.) of wat er op lijkt; ijzer met
twee armen in den vorm • van een
T of L om hout te lasschen; afdeeling
een er konipagnie soldaten;
quadrille (vier dans-paren); en of a
escuadra, reeht-hoekig; —acion, f. ('t)
vier-kant snijden, kappen enz..; —
ador, m. werk-tuig v. e. kaarse-maker om te fatsoeneeren; —ar, v.
tr. vier-kant snijden, kappen enz.; —
eo, m. vlakte-meting in vierk. metiers
enz.; —on, m. escadron; —onar, v.
tr. in eskadrons op-steilen.

escualid ez, f. buiten-gewone
magerheid; goorheid, goor; (escuålid)o, a,, uitgemergeld,
tering-achtig; m. algemeene n a a m voor ,,haad-aehtigen''.
escualo, m. honds -haai.
escucha, f. schild-wacht, voor-post; toezicht-hoiudende
„zuster" in spreekkamer; plaats waar m e n boort zonder gezien te worden; dienstbode die
bij 't bed van haar meesteres slaapt;
de escucha, op de luister; —dor, m.
ludsteraar; fam. advokaat die niet pleit;
—r, v. tr. luisteren, beluisteren, afluisteren; aanhooren; la razon, naar
irede luisteren; r. naar elkaar luisteren; te nauw-lettend op zijn woord e n zijn.
escud/ar, v. tr. met een schild bescbutten; beschermen; r. zieh bedekken
met een schild; —eraje, m. schildk n a a p - of stal-meestersehap; —erar,
v. intr. als schild-knaap of stal-meester dienen; —eria, f.* funkties
v.
schild-knaap of stal-meester; —eril,
a. schild-knaap of stal-meester eigen;
—eor, m. schild-knaap; titel van adel,
ridder a, a,; vermaag-schapt a a n adellijk huis; schild-knaap v. e. groote
d a m e ; —eron, m. iem. met adellijke
pretentdes; —ete, m. vedd. v. escudo;
ook: inzet-iap; regen-schade aan de
olijven;
waterlelie; ingertar of ingerir de escudete, met okuleer-schors
enten; —illa, f. nap, kom; —illar,
v. tr. in kommen opdienein; op geen
kosten zden; alles naar eigen zin
doen; —illo, m. gouden munt van
20 r. v.n.; —0, m. schild; wapen-s.child;
gouden munt; afsnoering v. e. aderlating; steun, ; bescherming; de aromas, wapen-schild.
escudrina/ble, a. navorsehbaar; —dor,
-a, ni. navorscher, nieuwsgierige uitvrager; —miento, m. navorsching; —
r, v. tr. navorschen.
escuela, f. school; pl. undversiteits-gebouwen.
escuerzo, m.
soort
padde;
mager
menschje.
escueto, a. vrij, onbelemmerd, kaal, ontblpot; schraal.
escuezno, m. helft v. e. gepelde groene
noot.
esculpi/'do, a. gebeeld-houwd, uit-gebeiteld; —dura, f. = éscultura.
escult/or, -a, m. f. beeld-houwer; —
ura, f. beeldhouw-kunst.
escull/ador, m. blikken lepel in oliemolens; —irse, v. r. „uit-knijpem".
escupi/dera, f. spuug-bak; —^dero, m.
spuug-plaats; het blootgesteld zijn aan
hoon of smaad; —do, m. spuug, uit-
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escurar
spuugsel; —dor, -a, rn. f. i em. die
vaak spuugt; —dura, f. spuug, udtspuugsel; uitslag dooar kodats; —ir,
v. tr. spugen; met walg weg-smijten;
(zeet.) 't ruirne sop kiezen; vallen
of afbreken (maat); escupir por el
colmillo, snoeven; no escupir una cosa,
niet „vies" van i ets zijn; intr. koortsuitslag fcrijgen; —tina, f. of —tinajo,
m. f am. spuugsel; = —ta jo, m. en
koortspukkekje aan de lip; 't telkiens
en bij beetjes spugen.
escurar, v. tr. zuiveren vooir 't vollen
(laken).
escurri banda, f.
f am.
uit-knijpertje;
buifeloop; weg-vloeiing v. e. voeht; oneenigheid; slaag, vechteorij; —da, f.
„bone -staak" (vrouw); —dizo, a. glibberig, weg-glippend, makkelijk glijdend; f am. hacerse ^scurridizo, uitknijpen; —do, a. fam. zeer smal in
't middel; —duras, f. pl, laatste droppels v. e. vocht; f am. llegar a las
escurriduras, te laat komen, achter 't net
vissenen; ——imbres, f. pl. fam.; —
miento, m. glijding, glibbering; —r,
v. tr. tot de laat ste dropp el opdrinken,
opmaken, w eg laten vloeien; uit-knijpen, er van dooir g a a n ; intr. druppel
voor druppel neer-vallen, uit- of weglekken; glijden, glibberen, glippen; r.
glijden, glippen, glibberen; escurrirse
de entre las manos, uk de handen
glippen.
escusali, m. = excusali.
esdrujulo, a. met de klem-toon op de
derde van achteiren.
ese, f. n a a m der letter s; hacer eses,
loopen te slingeren; — m., esa, f. pr.
die, dat; eso, dat; en esa, aldaar
(waar 'n brief heengaat).
esencia, f. wezen; uit-tireksel; de esencia,
van essentiéel belang; — 1 , a. van
wezenlijk belang; degelijk; van gewieht (dienst); —rse, v. r. ziich vereenzelvigen.
esfer/a, f. bol; sfeer; wijzer-plaat; —
al, a. • = esférico; —icidad, f. bolvormigheid; —(fér)ico, a. bolvormig;
—oidal, a. sferoidaal; —oide, m. sfeesfinge, f. sfinx.
[roi'de.
esfinter, m. kring -spier.
esforrocino, m.* rank onder aan, de
wijnstok (afgesneden).
esforza/do, a. dapper; krachfcig; —r,
v. tr. (ue) aanmoedgien, versterken,
staven dooir voorbeelden; r. zich inspannen, pogimgen doen.
esfuerzo, m. poging, inspanning.
esfum/ado, m. geponceerde teekening;
—ar, v. tr. , dof maken, (ver)doezelen; —ino, m. doezelaar.
Sp.
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esgrim/a, f. scherm -kunst, (degen-)gevecht; —idor, m. schermer, scherm meester; —ir, v. intr. schermen; redetwisten.
esguaz åble, a. doorwaadbaar; —o, m.
m. voorde; doorwading.
esgucio, m. holle lijst a. e. kroon-lijst.
esguin, m. jonge zalm.
esguince, m. ont-wijking; gebaar van
min-achting of walg; pijn door verdraaiing van 't lichaam, ver-rekking.
esla/bon, m. schakel; vuur-slag; slagersgereedschap om messen aan te zetten;
zeer giftige, skorpioen; hard gezwel
a a n de kuiten; —bonar, v. tr. in-,
aaneen -schakelen.
esclavo, -a, m. slaaf, Slavisebe;
a.
Slavisch.
eslora, f. (zeet.) lengde v. e. schip
op 't bovendek genomen; pldwars.balken om de buiten -huid steviger te
maken.
esmal/tador, -a, m. f. brand -verf-iwerker; —adura, f. brand-verf (-werk);
•—ar, v. tr. emaiileeren; tooien, sieren'; —e, m. brand-verf; glaziuur; —
in, m. hemels -blauwe verf voor fnesco
en terripera -schilderen.
esmer/ado, a. wel -verzorgd,
gepolijst;
poder lesmerado, onbeperkte macht;
—alda, f. smaragd; —ar, v. tr. polijsten, glanzen; verzorgen; r. naar
't vo]m,aakte streven; vol-ijverig arbeid e n ; —^ejon, m. dwerg- of steen valk;
klein kanon; —il, m. amaril; —ilår,
v. tr. met amaril of
schuur-papier
poetsen; —o, m. ukers te zorg; welverzorgdheid; nau w -gezetheid.
esmoladera, f. slijp-steen.
esmoquin, n. „smoking", korte zwarce
a vond-jas.
eso, pr. dat; fam. y eso que, e n dat
terwijl; a eso de las tres, om :j7
3 uur.
esofago, m. slok-da:rm.
esotérico, a. verborgen; esoterisch (tegenover exotérico), alleen voor ingewijden.
e;Spabila/deras, f. pl. kaarse-snuiter; —r,
v. tr. snuiten (kaars).
espaci/ar, v. tr. spatiéeren, een afstand
of tussenen-ruimite steilen tusschen;
r. een luchtje scheppen; —o, m.
ruimte, itusschen-ruimte, tusschen-tijd,
afstand; „wk" bij 't drukken; —osi|«
dad, f. ruimheid, uitgestrektheid; —
oso, a. ruim, uitgesitrekt; langzaam
(handelend).
espad)/a, f. degen; jjkraan", ^bolle^boos";
toren-spits; toirero die dCs doodsteek
steek geefit; primera espada, de "matador", segunda espada? zijn hulp;
14
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tig, schiehtig; —a jo, m. vogel-ver r
media espada, h u n plaats-vervanger;
schrikker; — alohos, mi. klap-basse—as, f. pl. ,>schoppen". (kaaxt-spel);
boom, linze-boom, blaas-boom; • —
es delgado como una espada, hij is
amoscas, m. paarde-dekkleed tegen
mager als een spiering; pez espada,
de vHegen; —ar, v. tr. doen schrikken
m. zwaardvisch; espada en cinta, deof ontzafcten, afschrikken; r. schrikgen op zij; ceiiir espada, een degen
ken, ontzetten; verbaasd st aan; dragen; dejar la espada, de mil. diensl:
avillanos, m. schitterende, minderwaarverlaten; —a chili, m. degen-voerder' r
dige
juweelen; —o, m. schrik, ontzetvechtersbaas; —adero, m. zwengelting; badreiging, afschråkking; —oso,
bank (voor hennep); —adador, hepa. schrikkelijk.
nep-zwengelaar; —ana, f. gladiolus of
zwaard -lelie; klokke -toren met een klok
Espaiia, f. Spanje.
a a n een dorps-kerk; zwengel (v. henespafiol, -a, m. f. a. Spanjaard, Spaannep), —anal, m. aanplant van zwaardsche;
Spaansch; —izar, v. tr. verlelies; —anar, v. intr. zwaard -voonig
spaanschen; r. Spaansch worden.
uiteen-gaan (vogel-st aart); —ar, v. tr.
espara/drapo, m. ==' espadrapo; —van,
zwengeien; —avirgen, m. Am. soldaat
m. sperwer; spat, hard gezwel aan
die nog nooit gevophten heeft; —teria,
paarde-poot; —vel, m. werp-net.
f. wapen-makerij of -handel; —ero,
esparceta, f. hanekammetje (klaversoort).
m. wapen-maker, degen-fabrikant; —'
soort).
ice, m. gel. bloem-kolf;- —illa, f.
esparci/do, a., jolig; verstrooid; —miendagentje geborduurd op het kleed
to, m. verstrooiing (ook fig); vrijder ridders van ^Santiago"; werknxoedigheid;
—r, v. tr. verstrooien;
tuig om hennep te „braken"; soort
ruchtbaar maken; r. verstrooiing n e roei-riem; degentje; schoppen-aas; —
men.
illar, v. tr. === espadar; —illazo, im.
espardena, f. hennep -sandaal.
gedwongen slag bij 't hombre-spel; —esparo, m. goud-brasem.
in, m. staatsie-degen; —on, m. verespårrag/o, m. asper ge; (esparrag)6n,
grootw.
van
espada, grooit slag- |
m. zeker zijden weefsel; —uera, f.
zwaard; fam. gesnedene; —rapp, m. |
aspergebed.
wond-pleister.
| esparrancar, v. tr.
(de beéhen) uitespald/a, f. rug, rug-zijde, achter-kant;
elkajar doen; r. onder 't loopen de
a la espalda, van aehteren; espaldas,
beenen bijzondeir wijd uiteen-doen.
ajchter-bouw; a espaldas, vain achtetren;
espairt/al, m. =
—izal, m. aanplant
.dar las espaldas, de rug» toekeeren,
van esparto-gras; —ano, -a, m.. f.
vluchten; dar de espaldas, achter-over
Spartaan(sche); Spartaansch; —ena, f.
vallen; echar a la espalda, er niet
soort sandaal van esparto-gras; —
meer a a n denkem; guardar las espaldas
eria,.f. vlecht- of anat-werk v. esparto;
de un amigo, voor de vieilighaid v,
—ero, -a, m. fabrikant v. espartoe. Wiiend waken; guardar las esartikelen; —illa, f. rollet jes van espaldas, op zijn eigen vealigheid bepairto om paarden te borstelen; —izal,
dacht
zijn; tener seguras las es*
zie boven; — o , m. espairto-gras.
paldas, goede stieun hebben; —ar,
espasm/o, m. stomme verbazing, verm. schouder-bedekking;
achter-kant;
pletheid; kranip; ,iets ; wonderbaarlijks
ook =
espalda, tegen een muur
of bewonderenswaiardig; —odico, a.
uitgespreide boom; —arazo, m. rid-,
kraimpachtig, stuipachtig.
der-slag; slag op d e : rug (met de
espata, f. bloemscheede.
hand);
—arcete,
m. schouderstuk;
espatarra/do, a. wijdbeens; —rse, v. r.
—aron, m. idem; —ear, _v.tr. tegen
wijdbeens gaan staan.
•de achtersteven breken; —era,
f.
espåtula, f. , spatel; vogel met spatellatwerk
voor leiboomen; —-Ula, f.
vormige bek.
schouder-blad; halve rugge -breedte (v.
espaviento, m. ontsteltenis; stomme bevest); —an, rn. verschansing; —udo,
wondering.
breed -geschouderd.
espavorido, a. (af)geschrikt, ontsteld.
espalera, f. — espaldera.
espec/eria., f. kruidieniers-winkel; kruiespalma/dura, f. wegneming v. d. hoef
derij; handel daarin; —ia, f. specerij,
(v. paard of .-ezel); —r, v. tr. inkruideri}; —ial, a. bijzonder, speciaal;
smefen met espalma.
en especial, vooral, in 't bijzonder;
—ialidad, f. specialiteit, bijzondeorheid;
espalto, m. spalt (delf-stof).
—ialmente, adv. in 't bijzonider; —
espant/aalegriå, f. spel-breker; —afole,
ialista, m. „specialist" (b.v. geneesa. == —oso, en: wonderbaar, hewomh e e r ) ; —ie, f. verscheidenheid, soort,
derens-waardig; — adizo, a. vrees-ach-
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s p e d e ; faim. verachtelijk wezen; iets
ais (
-de); eet-waar; las dos especies, de twee specién (gedaanten
van brood en wijn n a de consacratie)
zichtbare gedaante; gemeen-plaats in
de retorica; samen -gestelde poeders;
eigenschap; verbreid nieuwtje; gezegde, uitlating; zaak, onderwerp; se le
escapo una especie, „schoot 'n bok",
Het zich iets ontvallen; solto una
especie, zeide iets om te „ vissenen"
of te ,,polsen"; en especies, in baar
geld; —iero, mi, kruidenier, spetcerijhandelaar; —ificacion, f. afzomdeirlijke
opnoeniiing, specifieeering; —ificar, v.
tr. specificeeren, afzonderlijk opnoemen; —Ifico, a. in 't bijzonder voor
iets (genees-middel b.v.); —'imen, m.
specimen, proefje, staaltje; —ioso, a.
s chooin, vol -måakt; schooin -sehijinend ;
een aanzien, waarheid en orecht hebbend.
.
espect/aculo, m. schouw-spel; tooneelvoorsteiling; —ador, -a, m. f. toeschouwer, oog-getuige; —ro, m. spook;
éspectre solar, zonme-spectrum.
especula/cion, f. spekulatie, berékenimg;
bespiegelimg; —dor, -a, m. f. spekulant; bespiegelaar; opmerker; —r, v.
tr. spekuleeren; beschoiuwen, berékenen; bespiegelen; m. spiegel-steen; gepolijst ijzer; —tiva, f. bespiegelingsvermogen; —tivo, a. bespiegelnd; m.
poldtieke (tinne-gieter.
espéculo, m. speculum (heel-kundig instrument).
espej/ado, a. spiegel -achtig; helder als
een spiegel; —ear, v. intr. blikkeren,
glinsteren, glanzen; —«ria,-f. spiegel handel; —ero, m. spiegel -handelaar
of -maker; —o, m . spiegel; ovaal
sieraad (in lijst-werk); spiegel (van
schip); spiegel-gladde plek in riviier;
gladde, glamzende holtein steen; espejo
usterio, brandspiegel; —uela, soort bit;
espujuela abierta, afwisseling van kleurein;—uelo, m. verkl. spiegeltje; talkblaadje; spiegeltje om leeuwerikken
te vangen; droge, geglaoeerde konfituur; pl. bril, brilleglazen.
espelt/a, f. spelt (graan); —eo, a. spelt.
espelunca, f. spelonk.
espeluz/ar, v. tr. de h a r e n verwajrren',
te berge doen rijzen; r. zie ook daar;
—nante, a. dat de haren te berge
doet rijzen; —nar en —narse
=
espeluzar.
espeque, m. spaak om kanomnen te
richten.
espera, f. afwachting, verwachting; uitstel; —dor, -a, ra. f. die maar steeds
blijft hopen; a. die wacht of hoopt;

eSpin

—nza, f. hoop; —do> a. van hoop
vervuld; —nzar, v. tr. hoop geven; r.
eenige hoop op vatten; -^-r, v. tr. h o pen, wachten, afwachten, verwachten;
esperar en alguno, hopen Op iem.
esperez/arse,
v. r.
zich
uitrakken;i
—Oi, m. uit rekking.
esperm/a, f. dierlijk of menschelijk zaad;
of meer de ballena, spermaceti; —
åtico, a. van 't zaad.
espernada, f. einde of laatste schakel
(v. ketting).
esperon, m. sneb, puintige .voor-steven.
espes/ar, v. tr. dik maken, verdichten
(weefsel); r. dikker worden; —o, a.
dik, dicht (v. weefsel, aanplant a. a.);
vuil; massief; —or, m. dikte, diepte
v. e. vast lichaam; —ura, f. dikte,
dichtheid; vuilhedd.
espet/ado, a. fam. dwaas gekieed enstijf
loopend; —ar, v. tr. aan 't spit rijgen;
fam. doorsteken; aaneein-rijgen (vertelsels enz.), ook: op de man af zeggexL'f r. fam. een stijve deftige gang
aannemen; —era, f. (plank m. haken
voor 't) keuken-koper-werk; —o, m.
braad-spit; —on, m.1. lange scherpe
ijzer-staaf; groote speid; stoot met
lang scherp ijzer; geep (visch).
espia, m. spion; (zeet.): sleep-kabel.
espiar, v. tr. bespieden; met een sleeptouw n a a r zich toehalen.
espibia, f., — o, m. of —on, (veez.) halsont-wrichting.
espich/ar, v. tr. prikken; intr. fam. 't
hoekje om-gaan; —e, m. rapier; (zeet.);
nagel-prop of -plug; —on, m. prik,
steek.
espig/a, f. a a r ; angel (deel v. mes of
degen in 't gevest); pin; spijker sonder kop; kruit4ioop, ,buis (v. e. bom);
—adera, f. aren-leesster; —ado, a.
„udt d e kluiten gegroeid" (jongen of
meisje); —ador, -a, m. aren-lezer,
nalezer; —ar, v. tr. aren-lezen (na
oogst); pinnen maken a a n hout; intr.
uit de kluiten wassen (jongen of
meisje), opschieten; åren vormen; —
on, m. steke!; punt; schuin-geplaatste
keerdam;
ce
a jo, bolletje
knoflook; fam. ir con espigon, boos heeng a a n ; —uilla, f. aartje; soort strik ie
of lint met kant; bloemen van populier e n enkele andere boomen.
esp/in, m . alleen in puerco espin, stekelvarken; —ina, f. doorn, stekel; graat;
rugge-graat; moeilijkheid; nételighedd;
encontrarse sobre espinas, op heete
kolen zitten; estar como una espina,
zeer m a g e r zijn; —inaca, f. spin,azie;
—inadura, f. prik; —inal, a. v. d.
ruggegraat; —in ar, m. veid met doorn-
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struiken; v. tr. r. prikken (m. e. doo-rn),
kwetsen (fig.); m e t doorn omringen;
—inazo, m. ruggegraat; —inel, m.
visch-tuig met verscheidene lijnen en
dobbers; —inela, f. gedicht van tien
acht-lettergr. regels; bleeke robijn; —
ineo, a. doornig, doorn-aehtig;—ineta,
f. spinet (muz.); —ingarda, f. eenponder (oud geschut); oud geweer met
wijde mornd; —inilla, f. scheen; —inillera,f. been-hamas; —ino, m. doornstruik; hage-doorn; mei-doorn;—inoso,
a. doornig; nételig.
espiocha, f. Braziliaansche fiouweel.
espion, m. spion; —(on)aje, m. bespionneering, bespieding.
espira, f. spiraai, wending; —cion, f. <uitademing; spiratie, wijze waarop de H.
G. uit Vader en Zoon voort-komt;—1,
a. e n f. spiraal (-vormig); schroef - vormig windsel, spiraal-lijn; —r, v. tr.
(uit)ademen, uiitwasemen; intr. de laatste adem uitblazen; afloopen; inspireter e n (de genadet v. d. H. G.).
espirit/ado, a. fam. als 'n schim (zoo
m a g e r ) ; —ar, v. tr. bezitten (d. d. duivel); fam. driftig maken, ont-roeren;
r. v. d. duivel bezeten worden; f am.
heftig itooirn of ongeduld toonen; —
ismo, m, spiritismie; —osa, a. = —
uoso; —(pirit)u, m. geest, geestr. drank;
celestes, pl. engelen; vitales, pl. levens-geesten; hombre de espitu, moedig m a n ; —ual, a. geestelijk; lévendig,
krachtig; påsto, geestelijk
voedsel;
gobierno, geestelijk bewind, beheer;
padre, biecht -vader; —ualidad,
f.
geestelijkheid, met geest zijn; —ualismo, m. spiritualisme (tegenover materialisme); —ualista, m. f. aanhanger
daarvan; —ualizar, v. tr. de geest uit.trekken; spirituaizeeren,
onstoffelijk
maken; r. in geest over -gaan; zich aan
geest-bespiegelingen
over-ge ven; —
uoso, a. moedig, bezield; geestrijk.
e sp it a, f. kraantje; zekere maat; fig. dronkelap; —ar, v. tr. v. tr. v. e. kraantje
voorzien; —o, m. alles wat dient om
iets op uit te spreiden, b.v. drukwerk.
esplend/ente, a. (poet.) flonkerend; —
idez, f. schittering; pracht; — (plénd;ido, a. schirterend, prachtig; —or, m.
glans, schititering, luister; •—oroso, a.
poet. flonkerend.
esplé nico, a. van de milt; m. = —
(ple)nio, m. nek-spier; —(e)nii's, f.
milt-ontsteking.
espligo, m. gedroogde lavender.
esplin, m. zwart-galligheid, onverklaarde
zwaairmoedigheid.
esplique, m. knip voor kleine vogels.
espol ada, f. = —azo; ook: laatste dronk

espuerta

bij 't afscheid; —azo, ni. spoor-slag; —
ear, v. tr. de sporen geven; —eta, f.
kruit-loop (v. bom); —in, m. spoortje;
gebrocheerde stof; spoei voor zijde; —
inar, v. tr. brocheeren (stof); —io, m.
vrij -komend goed; —ique, m. voetknecht voor zijn meesters paard; —
ista, m. idem; of: pachter van espolio;
—on, m. spoor: (a.e. vogelpoot), hoorn
a. d. poot v. dierein; stroombreker;
be er, schoor; soort ophooging voor
wandeJaars; wal a. d. rand v. e. kloof
of ravijn; korte steile uitlooper v. e.
gebergte, ongeveer loodrecht daarop;
scheepsram; flauwe helling; fam. eeltvorming a. hiel.
espolvor/ear, v. tr. afs^offen, bepoederen;
= —izar, v. tr.
espondeo, m. spodee (vers v. twee lange).
espondil, m. wervel.
esponj/a, f. spons; —ado, m. blok zeer
poreuze suiker, dat dadelijk in water
smelt; —a dura, f. af-spoinzing; gebrekkigc plek in metaal; —ar, v. tr. doen
opzwellem door onder-dompeling; afsponzen; r. zich opblazen uit ijdelheid,
ock: er wielgedaan gaan uitzien; —oso,
a. spcinsaehtig.
esponsal/es, m. pl. verlovingsplechtigheid,
huwelijksvoltrekking; —icio, a. van de
verloving.
espontane/arse, v. r. vrijwillig met iets
voor d e n d a g komen, zijn hart <ukspreken; —idad, f. 't onwillekeu.rig.e
opkomen; toe-stemming v. d. wil; —
(tån)eo, a. onwillekeurig opkomend.
esponton, m. halve piek der oude ininfanterie; —(ton)ada, f. saluut met
esporådico, a. sporadisch.
[de e.
esporo, m. spoor (van kriptogamen).
esport/ada, f. wat een vromwen-tasch of
spoorweg-mandje kan imhoiuden; —ear,
v. tr. in een espuerta mee-nemen, bij.
zieh d r a g e n ; —illa, f. verkl. van
espuerta; —illado, m. beduimeld; —
illero, m. kruier voor de markt-provizién; —illo, m. so ort taschje of mandje
van esparto-gras; —on, m. groote idem.
espos/ado, a. met handboeien aan; pas
getrouwd; verioofd; —ar,v. fr. de h a n d bceien aan-leggen; —as, f. pl. handboeien; —o, -a, m. f. echt-genoo(t(e).
espuela, f. spooir (paard); aan-sporing;
spoor vormig iets; arrimar las espuelas,
d e sporen geven; cazar espuelas, van
adellijke geboorte zijn; estar con las
espuelas, aan de voor-avond v. e. reis
zijn, fam. het laaitste oliesel ontvangen
he b ben.
espuerta, f. zakjie, taschje of mandje van
espartc -gras met handvatten,, voor puin,
vuilnis a, a.
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espulgadero
espulg/adero.: m. v,erzamlel-pla~ts
der
bedelaarsj -ar, v. tr. ma-phnizen om
Jqv:aad te vinden; - 0 , m. lV1ooiiJi!ng, mapluizimg a. a.; kwaadwillige na-pluizing.
espum/a, f. schuim: de mar, meerschuimj -adera, f. afschuimert -ajo
of --arajo, m. schuim cit IDOII1d of
bek; -aj,oso, a. vOII .schuim; -ar, v. tr.
afschuimen ; intr. schuirnen; -'·eo, a.
= -0$0; -:-cro, m. plaats waar 't zoute
water schuim vormt ; -ilia, -f. Iorip,
fleers (stof); -ilIon, m. crepan (dik
krip) ; soort v10k v. vlos -zijde voor
Icwasten a. a.; -oso, a. schuimend,
schudm -afgevend.
espurio, a. basraard; namaak, onecht.
espurr.ear of -ia,r, v, ibr. even bevochtigen.
esput/ar, v. [IntII'. spugen] - 0 , m. sl~'UJug
sel, fluim.
esquebrajar, v. tr. kJoven (homt); T. barstern, kloven vertoonen (hout, aardewerk emz.).
esqueje, m. stek, afiegger (v. plant),
esque/la, f. briefje] -1,etQ, m. geraamtej
-rna, m. schema; ---ina, f. T'uggeglfaalt;
hoofdgraat; ·-ro, m. groote Iederen
beurs aan de gordel.
esqul/clar, V.• tr. schetsenj -do, m, schets.
esquif/ada, f. vracht v. e bootje ; soort
gewe1f; -ar, v. til". (zeelt.) van roei··
irilemen en bem.a:nnlng voorzien (vaarItuigje); -,e, \m. lii.chJt boortje.
esquiVa, f. hals~klokje; bel; -ar, v. tf.
scher>en (wo~); -eo, m. het sche~en,
tijd of plaats er VOOIl"; -,eta, f. -=
-a; -imoso, a. fam. moeilijik te voldoelIl;-mador, m. kOm[lliies die de
vO!ortb rengselen v. d. oogslt bllinnen doe't
komen; -mar, v. til". de voo:r,t-brengselen v. d. oogst binnen-halen; esquilmar la Uerra, de aarde ui,t -putten
(plant); -mo, m. oogst, oogstling;
stal-he1egg,ing m. gesneden loof a. a.;
--on, m. ·hals-klok; bel.
esquimal, m. Esklimo, -osche; a. EskimooS'ch.
esquirn/a, f. hoek (v. straat of gebouw);
doblar la ,esquina, de hoek omgaan; estar de lesquina, te~en elka3Jr gekant zijn;
-ado, \<1.• hoekig, hoek(en); vormielIlJd;
aZlo, m. fam. VOIOI' lesquina; dar. un lesqu'nazo, fa:rn.. een Ioer draaiern, ook
lettJerL : dO'€iIl ailsof men een hoek
oms:laat, hij 'It vLucht1en; -enda, f.
keel-ontste1cing; -zador, - m. dit:? in
stukjes scheunt; plaats waar de stukjes
lompen neell"-gelegd (in paipiex-fahriek);
-zar, v.vr. in s;tlUkjes slcheuren (lompen voor pa;pile1").
esquirla, f. (heelk.) beleill-splintelr.
esquisto, f. l,ei-s1:leen.
-,l

estafa

esquiv/ar,'. v. tr. ontwijken, ont-loopenj
JI'. onbemerkt heen-gaanj -ez, f. koeleont-wijking;, - 0 , a. koel ontwijkend.
estab/ilidad, f. srandvastigheidj -Ie, a.
standvaseig; -l'ear, v. tr. tam maken
(vee), ('t) wennen aan de srtal; lecer, y. tr, vestigen, oprichten; instellen, inrichten; vast-stellenj r. zich
vestigenj -Jeddo, a. geves ;igd; vastgesteld; -Ie!cimiento, m. vestiging, oprichting: ~[HiiiChting, ,in:S!t,el1ing; vast-stelling; -10, m. vee -stal..
estaca, f. staak; kmippel: estar a la estaca, aan hamden en voeten geibonden zlijn;
---,da, f. palisadeering, staketsel; af zetsel; - r, v. tlf. een staak in de
glrolIlid zetten, er vee aan binden: afzetten, paiissadeereri; If. Sitijf zijn vain
de koude] -zo, m, stoot of slag met
staak of krnrppel.
estacion, f. toestand ; jaar-gctijde; statie ;
bezoek der kerkem bij 't jubel-aflaarjaar; station, aanleg-plaats: afstand die
ecn 'kruiser op zee aflegt ; partij afvalligen: stacie (v. vasto ster); pl. statics
v. d. lijdens-weg.
esticional, a, van 't seizoen of jaargetijde; starionnair ; calenturas estacionales, aanhoudende koortsen ; -(onOarlo, a. blijvend, zich niet vlelrplaatsend;,
~(on)ero, m. die dikw.ijls aan-legt,
de ,kJerkelI1 bezoekt.
estacha', ef. sleep ..k abel, harpoen-lijn; dar
estacha, de ha;rpoen .1ijn viell"ren, om de
walvsch dood te lat,en bloeden.
estadja, f. verhlijf, op-olIllthoud; tijd VOO[
laden ,en losse:n; -:.al, 1m. vadem; landmaat van I I vlierk. vOJet; in-g;ezegend l:irnt
dat men, aail1 de hallis draa,gU:; kerk-kaalrs; -ia, f. Am. verr-blijf; pI. 1igdagen' (v. e. vaartuig); -io, m. r:eil1baalIl; S'tevdilU,m; -ista, m. staltistikus,
staa;ts-malIl; -istica, f. Sltatistiek; istico, a. stati:st!:sch; -izo, a. door larng
liggelIlf of
staan " ver llegen " ; stilstaand (water); - 0 , m, staat, toestand; stand, Ejs:t, opgave, "sta3Jt";
(de'\ staat, hjk; gestaIte; jaai--geld
v. d. VOirst; vadem; civil, burgerlijke stand; Minist,erio del Estado,
miniSiteTlie v. HUiitlellll. z:aben; llano,
m.
mtiddel-kJasse;
honesto,
toestand v6oa- 't huwelijk (v. jOlllg mei:sje); mayor, .etat major, "staf"; de sitio,
staat van beleg; r,eo de estado, staatsmisdadli.ger; caer d,~ su estado, van
lzijn
staat
vervaUen;
caerse
de
su ,estado, fJaJuw vaUen; tomar, huwen; jn lcltOlnten g,aaill.
estafa, f. schurkexij, schelm~rij; -dor,
-'a, m. f. schurk, oplilchter; -r, v.
tr. listig stelen; intll". sch'UJrkerij pJlegen.
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estaf/ermo, m. belaehelijk gekléede vent;
-—eta, f. looper, post-looper; hulppost-kantoor; bijz, post, v. d. gezanten; — etero, m. hulp-postdirekteur; -—
etil, a. v. d. estafeta.
estagna/cion, f.
stil-stand (v. yloeistoffen);
stagnatie; —nte, a. stilstaand (water).
estaj/ero, m. aannemer (van werken);
—o, m. aamneming (v. werk).
estalac/mita, f. s t a l a g m i e t ; — t i t a ,
f.
stalaktdet.
estall/ar, v. intr. uiteem-barsten;
knallen; uitharsiten; —ido, m. knal; uit'
barsting.
estambre, m. wol-draad, sajet (v. d.
lange wolharen); meel-draad; de la
vida, levensdraacl.
estame/na, f. dun wollen weefsel; —
nete, m. id. v a n mindere soort.
estemineo, a. van wollen garen.
estamp/a, f. prent, plaat; indruk, spoor;
buena estampa, goed voorkomen; dar
a la estampa, laten drukken; —ado,
•m. bedrukking (stof);
a. bedrukt
(stof) met een hest ijzer; —ador, m.
drukker, stempelaar; —ar, v. tr. drukken; stenipelen; een kidruk m a k e n ;
—eria, f. prenten-fabriek oi -handel;
—ero, m. prenten-handelaar a. a.; —
ia, f. in: de estampia, op ståande
voet; —ido, m. uitbarsting, knal; —
illa, f... stenrpeltje; ook (Am.) postzegel; —illar, v. tr. met een stempeltje merken.
estan/cacion, f. of —camiento, m. (dit
meer), stil-stand, stagnatie; —car, v.
•tr. doen stål-staan; verbod van verkoop geven; in „régie" brengen; verlammen (zaken); —cia, f. verblijif;
oponthoud;
veritnek
(kamer, zaal);
landhuis; Am. runder-depot; stanza;
—ciero, m. iem. die een ^estancia"
beheert; —co, m. régde -verbod; ver koop-plaats der ^régde" (v. tabak>
zegels enz.); a. water-dieht (schip).
estandarte, m. standaard, veld-teekien;
(scheeps-)vlag.
estangurria, f. moeilijke water-loozing;
ook instrument je daarbij gebruikt (buisje a. a,).
estanqu/e, m. vijver; —ero, m. vijveropzienef; verkooper in régie -verkoop plaats; —illere, xa. verkooper van tabak in 't klein; —illo, m. verkleinw.,
tabaks -verkoop -plaats.
testant/e, a. blijvend (vee); zittend; m.
boeke-rek; —erla, f. boeke-planken;
steun (v. hout); —igua, f. spook,
schrik-beeld; lang, mager, schunnig
gekieed menseh; — i o , a. stil-staand
(water); flauw, slåp.

estela

estan/ador, m. vertinner; — a r , v. tr.
vertinnen; foelién; — o , m. tin.
estaqu/ero, m. eenjarig dam-hert; —
illa, f. verkl. v. estaca; houten pin,
o m de zool, die m e n naait, vast te
houden; zeer lange spijkier; —illador,
m. groote schoenmakers-els; —illar,
v. tr. met pinnen vast-maken.
estar, v. intr. wezen, zijn; zdch bevinden, in een toestand verkeeren; voorkomen, bestaan; staan; liggen; para,
op 't punt zijn, om; por, in de
verzoeking of verieiding zijn
om;
estoy por decirselo, ik ben in de
verzoeking om 't hem (haar, hun, u)
te zeggen; en, begrijpen,
vatten;
estoy en ello, iik vat 'c; ,jesta V.?
heeft
u
't
begrepen?
en,
van
plan zijn om; estoy en hacerlo, ik
ben van plan 't te doen; kosten;
e n pie, staan (v. levende wezens);
por, ook: nog te doen; wachten;
estå a ver venir los acontecimienios,
hij waeht
de
gebeurtenissen
af;
bien, goed staan (kleed); 't goed
meken, wel-varend zijn;
a todo,
bereid
zijn
tot
alles; en
todo,
van
alles
op
de
hoogte
zijn;
sobre si, op zijn hoede zijn; no
estar en si,
buiten zichzelf zijn;
a punto de, op 'it punt zijn van;
a mano, vlak bij de hand zijn;
en ascuas, op heete kolen zitten;
(iestamos? hebben we elkaar begrepen?; r. blijven, zieh kalm houden;
estar en sus trece, stand-houden.
estarci/do, m. m. e. houts -kool -zakje overgetrokken teekening; —r, v. tr. zoo
overtrekken.
eståtica, f. evenwichts 4eer.
estatu/a, f. (stand -)beeld; —aria,
f.
beeldhouwkunst; —ario, -a, m.
f.
beeld-houwer, -ster, beeld-zuil;a. beeldhouw-; —'der, m. stadhouder; —derato, m. stadhouderschap; —ir, v.
tr. verordeiien, statueeren; —ra, f.
gestalte; —to, m. statuut; ordonnantie.
estay, m. (zeet.) stag.
este-a, pr. dem. deze, dit; fam. en
estas y en esotras, of en esto, onderwijl; in de tussenen-tijd; para esta of
por estas, soort bedreiging of bezwering, betuiging, dat men 't meent,
met de vingers op voorhoofd of lippen.
este/årico, a. van stearine; —arina, f.
stearine; —atita, • f. spek-steen.
esteba, f. priem-gras; sitaak voor wolEsteban, Steven, Stephanus.
[baien.
estebar, v. tr. in kuipen persen om te
verven (stoff en); plek vol esteba..
estel/a, f. zog (v. e. schip); —ar, a.
vol sferren.
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estenogra/fia, f. stenografie; — fiar, v
tr. stenografeeren; —'fico, a. stenografisch; — (nogra)fo, m. stenograaf.
estentoreo, a. stentoirs-.
fcstepa, f. veld-roos; steppe; —r, ni. aanplant van veld^ozen.
estera, f. rnait; —r, v. tr. met matten
bekleeden; niter. fam. te gauw wintexkleeren aantarekken.
estercol/adura, f. m. bemesting; —ar,
v. tr. bemesten; intr. mest uitwerpen
(vee); —ere, m. mest-raper; plaats
voor mest; —izo, a. mest-achtig.
estéreo, m. kubieke meter.
estereo/scopio, m. siteroscoop; —tipado,
m. het steireotipeeren; eerste drukproef v. d. drukkerij; —tipar, v. tr.
stereoitipeeren; —tipia, f. stereotipie;
—tipico, a. stereotiep; vast; m. gestereoitipeerd boek.
esterero, m. meitten-vleehter of -verkooper.
ester il, a. oinvruehtbaar; dor; —(teril)izar, v. tr. sterilizeeren; omvruchtbaar
of dor maken.
esterilla, f. matje; goud- of zilveir-galon
v. e. duim breedte; f. pl. witte stof
voor hemden enz.
esterlina, f. sterling: libra esterlina,
pond sterling.
esternon, m. borst-been.
estero, m. bedekking met matten; de
tijd van 't bematten; ri vi er-arm die
aanzwelt met de vloed; soort vischnet; pl. aamgeslibde groinden.
estertor, m. gereutel, gekreun; estertores de risa, gegiegel; —oso, a.
reutelend.
estétic/a, f. schoonheidsleer; —o, a.
estetiisch.
estev/a, f. ploeg-handvat; —ado, a. met
x-beenen; —6n, m. = —a,
estezado, m. dam-herte-leder.
estiaje, m. laag-water.
estiba, f. ballast e n lading, naar 't
evenwicfit v. h. schip; berging; laadstok; stut; —dor, rn. wol-berger, stevedoior; —r, v. tr. stouwen, pakken.
estibi/a, f. =
espibio; of —o, m.
aintimonium; —ado, a. antimoniumhoudend.
estiéreol, m. mest.
estigma, m. schand-vlek, brand-merk;
—tizar, v. tr. brand-merken; yervloek e n ; ver hannen (kerkelijk).
estilar,, v. (in)tr. de gewoonte nebben
van; gewoonlijk dragen (kleeren); r. ingebruik, in de mode zijn.
estil/ista, m. f. stilist (e); m. stijl; schrijfstift; manier van doen; por el estilo,
van dien aard.
estima, f. achtiiig; opvatting,
beoor-

estomago
deeling, waarde; (zeet.) berékening der
dagelijksche roete; —ble, a. achtemswaardig; schatbaar, te berékenen; —cion, f. =
estima, e n ; schatting;
g e h e c h t h e i d ; — d o r , -a, m. f. schatter;,
—r, v. tr. scjiatten; achtteii; beoordeelen; —tiva, f. oordeels-verrnogen; i n stinkt; —tivo, a. schattend.
estimul/ante, m. opwekking, prikkel; —
ar, v. tr. prikkelen, opwekken, a a n zetten; —(estimul)o, mi. prikkel aansporing.
estinco, m. skink-hagedis.
estio, m. zoomer.
estipend/iar, v. tr. stipendium of toelage
geven; —iario, m. die toelage o n t vangt; —io, m. toelage.
estipti quez, f. hard-lijvigheid; samentrtekkendheid, stoppen dheid; —(tipti)co, a. stoppenid (middel).
estipula/cion, f. (rechtst.) voorwaarden;
—r, y. tr. badingen..
estira, f. stoot-mes, schaaf-ijzer der leerlooiers; —dam ente, adv. nauwelijks
genoeg; —do, a. uitgestreken, zich
erg deftig voor-doend; —jar, v. tr.
(volkst.) =
—r, v. tr. (uit)rekken;
iets dat in de smaak valt laten g e ven; fam. geeselen,
dooden;
las
piernas, een groote wandeling gaan
doen;
el bolsillo, zijn geld ontvangen;
la
påta
(volkst.),
verrekken, doodgaan; r. (Am. Peru) zich
rekken; uitrekken; zich een air geven; —zar, v. tr. (volkst.) — —r.
estir/ajon, m. of —on, m. ruk; fam.
dar un estiroin, erg groot worden in
weinig tijd.
estirpe, f. afstamming, ras, stam.
estitico, a. • = estiptico.
estiv/al, a. van de zomer, zomersch;;
—ar, v. intr. 's zomers verblijven; tr.
stonwen; — o, a. === —al.
esto, pr. dit; ea. esto, onmiddellijk.
estocada, f. degen-stoot; dood-steek; es-^
tocada por cornada, leer om leer.
estofa, i. stof; eigenschap; reldief-borduurwerk; hombre de estofa, manvan beteekenis; —do, m. gestoofd
vleesch a. a.; —r, v. tr. in relief bord*uren; op goud schilderen, de kleur
die op 't verguldsel achtier-blijft wegnemen; stoven.
estoi/cismo, m. stoicisme; —co,
a.
stoicijiriisch; ongevoelig; Stoicijn.
estol/a, f. stool; —idez, f. hardhoofdigheid; — (tol)ido, a. aarts -<dom.
estoma/cal, a. van de m a a g ; m a a g versterkeind; —gar, v. tr. verv éi én.
estomago, m. m a a g ; aventurero, klaplooper; me ladra el estomago, mijn
m a a g jeukt; hacer mal estomago,.
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onaangenaam aandoen; revolver el
estomago, doen walgen; tener buen
estomago. zich weten te beheerschen
(bij beleediging b.v.).
estomaguero, m. maag-lap (v. kind).
estop/a, f. ^werk", afval vain vias, henne p a. a.'; grove stof daarvan; —ada,
f. vlok vias of werk voor 't spinrokken; —ar, v. tr. met „werk" stoppen; —illa, f. dn brandewijn geweekte
lont, d a a r n a in krudd gerold; loste
gedeelte van spin-vlas; zeer dun en
luchtig doek; —in, m. ,,werk" (voor
kanon); —on, m. grofste gedeelte
van „werk"; pak-linnen, zeil-doek; —
oso, a. „werk"-achtig.
estoque, m. lange stoot-degen; baston
de estoque, degein-stok; —ador, m.
stieren-vechter, die stier afmaakt; —ar,
v. tr. degen-stooten toebrengen, ,,uitvallen"; —o, m. uitval, degen-stoot.
estoraque, m. storax, samen-trekkende
gom.
estorb ador, -a, m. f. iem. die steeds
hinder t; .—ar, v. tr. hinderen; —o,
m. hinder(nis); beletsel; de estorbo,
in de weg, hinderlijk.
estorn ija, f. naafiring; —"no, m. spreeiuw;
—udar, v. intr. niezen; —udo, m. nies.
estrabismo, m. scheelheid.
estracilla, f.
verkl., soort pakpapier;
lapje van grof goed.
estrad/a, f. weg, hooge weg; (Am;.
Peru) stuk land met 150 gomboomen;
batir la estrada (mil.), op verken ning udtgaan; —o, m. gezelschapszaal, salom-ameublement;
troon-verhoog; soort aanrecht -bank bij bakkers-oven; pl. zittdng-zalen der gerechtshoven; hacer estrados, zittmg
houden; citar para estrados,
voor
recht-hank doen verschijnen.
estrafalario, a. toe-getakeld; buiten-sporig dn zienswijze en spreken.
estrag ado, a. bedorven (smaak), vcrdorven; los-bandig; —al, m. vestibule,
hal; —ar, m. v. tr. bederven (zeden,
goede smaak); —0, m. verniehng, verwoesting; slachting; zeden-bederf.
estramb/ote, m. slot-stirofe (vooral v. e.
sonnet); —oticamentie, adv. op v r e e m i soortige wijze; —otico, a. farn. erg
vreemdsoortig, raar, oirdeloos.
estramonio, m. doornappel.
estrang/ul, m. mond-stuk (v. e. muzdek-intstr.); —ulacion, f. fam. vérwurging; —ular, v. tr. worgen.
estrapontin, m. klap-zetel in rijtuig, in
schouwburg a. a.
estrat/agema, m. (krijgs-)ldst; —egia, f.
krijgs -kunde; —égico, m. a. krijgskundig(e); —ificacion, f. dn lagen-
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1legging; —ificar, v. tr. dn lagen legg e n ; —0, m. laag.
estraz a, f. lap, flard; papel de estraza,
vloei-papier; —ar, v. tr. in flard en of
lapjes scheuren; —0, m. verscheuiring
in flarden.
estrech amiento, m. vernauwing; H e m ming, droikking; —ar, v. tr. vernauwen; drukken; dongen, dwingen, in
' t n a u w brengen; r. ziich bezudnigen;
dningen om plaats te maken; initiemer
worden; elkaar dn de armen sluiten;
r. intiem spreken,. zijn hart open-leggen;
—ez, f. nauwte, smalheid; innige verstandhouding; behoeftigheid;
groote
eenvoud; —0, a. .nauw; smal; innig;
strikt; streng-le vend; benauwends; en
estrecho, in 't nauw; estrecho de me^
dios, op zwart zaad; m. zeeéngte,
straat; p a s ; —ura, f. = —ez.
estrega/dera, f. soort haar-borstel; —
dero, m. scheuk-paal of -boom; waschplaats voor linnen-goed; —dura, f.
wrijving; = —miento, m.; —r, v. tr.
wrijven.
estrella, f. ster, „gesternte"; soort doek; *
zee-ster; bles; fugaz, vallende ster;
polar, poolster; del pastor, morgen of avond-ster (in 't eerste geval matutina, ånders vespertina); campar con
su estrella, voor -spoedig-zijn; aharse
a las estrellas, erg trotseh zijn; tener
estrella, gehik hebben; (zeet.) tomar
estrella, pools-ho ogte nemen; —ada,
f. aster ( = amelo); —adero, m. pan
o m eieren te bakken; —ado, a. g e sternd, vol sterren; caballo estrellado,
(paard m. e.) „bles"; huevos estrellados,
spiegel -eier en; —am ar, f. 'n stervoriwg wit bloempje, = cabezuela; een
weekdier, zee-ster; —ar, v. tr. vergruizelen; huevos, spiegel-eieren bakk e n ; r. con uno, iem. met zijn lans
't vizier door -boren, fig. openlijk aanvallen; —ero, m. paard dat de kop
in de wind steekt; —on, m. grooite
ster; zon (vuurwerk); ster boven altaar.
estremec/er, v. tr. r. (doen) trillen; huiveren; —imiento, m. huiverdng, siiddering, ralling.
es tren'a, f. eerste gehruik of uitvoering,
gescheink; pl. nieiuwjaars-geschenken; —
ar, v. tr. voor 't eerst gebruiiken of o p voereii, inwijden;Lntr. 't eerste geld van
de verkoiop des daags ontvangen; r. in
funktie treden, debuteeren, 't eerste
verkoop-geld ontvangen; —0, m. begin,
eerste
gebruik,
in-dienst-t reding, eerste optreden, eerste opvoéring; —uo, a. krachtig, moedig.
:streni/'do, a. hardlijvig; schriel;
—
miento, m. verstopping; —r, v. tr. (i)
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verstopping veroorzaken; r. lijden aan
hardJijvigheid.
es/trépiio, m. gedruiseh; (rechtst.) sin
estrépito figura de juicio, zonder vorm
van psroces; —trepitoso, a. sluid-ruchtig.
estr/ia, f. zuil -groefje: —iar, v. tr. groeven, groevien maken.
estrib/adero, m. stemn, stut; —ar, v. intr.
gesteund woorden. steumein op; gegrondvest zijn o p ; —era, f. tree-plank
(v. e. rijtuig), ring v. e. handboog;
pl. of —eros, stijgbeugel-oeniien; —
ero, m. steunpunt; —eria, f. fabriek
van of handel in stijgbeugels; —eron?
m. balken over ,een gladde plaats;
oneffenheid van teinriein; —illo, m.
ref rein; stop-woord, iievelings-udtdrukking; —o, m. beer, schoor; stijgbeugel; trede; ir al estribo, naast een
miter loopen (knecht); estar sobre
los estribos, vast in de stijgbeugels zit•ten, voet bij stuk houden; perder los
estribos, fig. 't hoofd verliezen, de
klus kwijt-iraken; —or, m. stuurboord.
estrlcnina, f. strichndne.
estricote, m. al estricote, in verwarring
(bij 't kolfspel); ook im 't algerneen,
estricto, m, strikt; rechtvaardig, bdilijk;
stipt, nauw -gezet.
estdd/ene, a. (poet.) schel; —or, m.
schel geluid, schelle kneet.
estrige, f. kat-uil.
estro, m. (poet.) bezieling, dicht-ader.
estrofa, f. strofe, koeplet.
estrop/ajear, v. tr. wrijven ofv schoonm a k e n met doek (muur); .—a jo, m.
vaat-doek; prul, loir, vod (persoon
o f z a a k ) ; —ajoso, a. starnelend, stetterend; schunndg; prullig, voddig; —
ear, v. tr.
mishandelen, verminken;
havenen; metsel-kalk m a k e n ; r. ziich
gevaarlijk veirwonden enz,.
estropeo,. m. verminking, havening.
estropicio, m. fam. brekerij (v. vaatwerk b.v.); ^standje".
estrovo, m. {zeet.) strop.
estructura, f. bouw; ineen -zetting.
estruend/o, m. gedruisch;
ontploffing;
lawaai, volks-oploop; groote bij val;
—oso, a. luid-ruchtig, met donderend
gedruisch; alom-weer klink end (bij val).
estruj/adura, f. of —amtento, m. gedrang, verdringing; verfrornmeling, dneendrukking; —ar, v. tr. (udt)persen,
uitknijpen, ineen-drukken, frommelen,
drangen; fam. met kracht drukken
(hand); fig. fam. alle profijt trekken
uk, estrujar el dinero, moeilijk „afschuiven"; r. elkaar verdringen; —
(*"i
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on, m. laatste persing (voor slechtewijn); stevdgc drukking.
estua/cion, f. vloed (der zee); —nfce,
a. te neet of verhit; —rio, m. (zeet.)
bij vloed onder-loopend terrein; riviermond als reede.
estu/cador, m. stukadoor; —car, v. tr.~
stukadooren, (be)pleisteren; —che, m.
doos; fam. ies un estuche, bij kan van
alles; estuche molar, m. wel van t a n d e n voorzien kake-been; estuche del
rey, eerste heel-meester des konings;—co, m. stuuk, pleiistier(-werk).
estudi/adamente, adv. met overleg, met
opzet; —ador, -a, m. f. fam. hardstudeerend mensen; —antazo, m. goed
e n knap student; —ante, m. student
scholier; —antil, a. fam. „studentikoos"; = — antino, a la estudiantina,
op studente-manier;—anton, m. vergr.
groote student; oude, vuiile student;:
—ar, v. tr. (be)studeeren, b^Defenen,
jnstudieeren, leer en, nauwkeurig n a gaan; —o, m. studie; navors elling;
list; bureau, kantoor (v. advokaat a.
a.); studeer-kamer; atelier; pl. studien;,
—osamente, adv. met groote zergvuldigheid; —oso, a. leer-gieirdg.
estuf/a, kachel; broei-kas;. serre; verwarmings-toestel; kamer met \ r erhitte
lucht; stoof; —ador, m. stoof-pan;
—ar, v. tr. verwarmen (vertrek); —
ero, m. kachel-makker of verkooper;^ = —ista; —illa, f. stoof.
estulto, a. zot, dwaas.
estuosidad, f. koorts -hitte; hitte veroorzaakt do^or zo;nne-stieek.
estupefac/cion, f. verstijving; fam. s t o m me verbazing; —tivo, a. verstijvend,
verdoovend; —to, a. verstomd.
estupendo, a. bewooderens -waardig, won derbaariijk.
estup/idez, f. aarts^domheid; —(tup)ido,
a. aarts-dom; —or, m. stonrme verbaznig; verstijving; —r ador, rn. verkrachtefl:; —rar, v. tr. ver-krachten; —
ro, m. verkrachting
estuqu/e, m. =
estuco; —ista,
m.
stukadoor.
esturgar, v. tr. polijsten, glanzen (aarde-werk).
esturion, m. steur (viseh).
<•">

*

etapa, f. marsch-provizién; etape.
eter, m. eter (vloeistof, middenstof)..
etéreo, a. eterisch; espacios etéreos, boveda etérea, f. hemelsche ruimten,
hemel-gewelf.
[en; eter geven.
eterizar, v. tr. eterizeeren, met eter m e n g -
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etern/al, a. =
—o, a.; —idad,
f.
eeuwigheid; —izar, v. tr. vereeuwigen;
—o, a. eeuwig; m. God; obk Padre
Eterno.
étic/a, f. zedieleer; —o, a. zedekundig,
zie hético (terdngachtiig).
etimo/logia, f. woord-afleiding;
—16gico, a. van woord-afledding; —logista,
m. etimoloog; —logizar, v. tr. afleiden
(woord).
etiologia, f. leer der ziekte-oorzaken.
etiop/e, of (etiop)iano, -a, f. nr. Etiopier,
-sche.
Etiopia, f. Etiopde.
etiopico, a. Eiopisch.
etiquet/a, f. etikette; amtsgewaad; ceremoniéel; estå" de rigorosa etiqueta, hij
draagt het officieele kostuum; estar de
etiqueta, elkaar stijf behaindelen; —era,
m. omslag-maker.
étnico, a. heidensch, = A gentil; en etniisch
volks-.
etno grafia, f. volks-beschrijving; —grå"fico, a. voilk-beschrijvend; —(no)grafo,
rn. volks-beschrij ver; —Iogia, f. volken-kunde; —logico, a. volken-kunddg;
—(no)logo, m. volken-kundige.
eucalipto, m. eukaliptus.
euca/ristia, f. Heilig Avondmaal; —
ristico, a. Avondmaal.
eu/fémico, a. verzachtend (in 't zeggen);
—femismo, m. verbloeimde udtdrukking;
—fonia, f. welluidendheid; —foiico,
wel-luiidiend.
eunuco, m. gesnedene (in harem).
Europ/a, f.
E u r o p a ; (europ)eo,
-a,
m. f. Europeaan, -eesche; a. E u r o peesch.
evacua/cion, f. ontLasting; ont-ruiming;
—r, v. tr. d o e n uitgaan; ontlasting bewerken; ont-mimen; afdoen (zaak);
—tivo, a. ont-rudmend, ont-lastend; m.
ont -lastings -middel.
evadir, v. tr. ontkomen a a n ; ont -snappen.
evalu/acion, f. schattdng, waardeering;
—ar, v. tr. sehatten, waardeeren.
evangél/ico, a. evangelisch; m. f. P r o testant; —(gel)io, m. evangelie; —
(gel)ista, m. evangelist; —(gel)izar,
/ v. tr. het evangelie prediken.
evapora/cion, f. verdarnping, uitwaseming; groote licht-zinndghedd; —do,
a. zeer licht-zinnig; —r, v. tr. doen
verdampen; uitwasemen; opvroolijken;
r. verdampen; lichtzinnig leven; verdwijnen.
evaperizar, v. tr. e n r., zie evaporar.
evasi/6n, f. ont-snapping; ont-wijking;
—va, f. ont-wijkend antwoord; —vo,
a. ontwijkend.
event/o, m. gebeurtenis; uitslag; a tado
evento, in allen geval; —ual, a. ge
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beurlijk; —ualidad, f. gebeurlijkheid;
—ualizarse, v. r. twijfelachtig worden;
—ualmente, adv. gebeuriijk.
eversi/on, f. omveir-werping; —vo, a.
om ver -werpend.
evicciom, f. uitzettång (rechtst.).
e viden/cia, f. klaarblijkelijkheid;
racional, zekerheid door redeneering;
de hecho, door feiten; poner en
evidencia, op de voorgrond steilen,
toonen; —ciar, v. tr. staven, (aan)toonen; —te, a. klaarblijkelijk.
evita/ble, a. vermijdelijk; —cion, f. vermijding; —r, v. tr. vermijden, ontgaan.
evoca/cion, f. aanroeping; —r, v. tr. a a n roepen;
aan zieh trekken (rechts zaak); —torio, a. wat dient om aan
te roepen of tot zieh te trekken.
evolu/cion, f. troepen- of vloot-beweging, evolutie; ontwikkeling van 't
lage tot het hooge organisme; (muz.)
omzettdng van hoog in laag en omgekeerd; —cionar, v. intr. evoluties a. a.
maken; geleidleijk ontwikkielen.
evonimo, m. 'n struik, ook bonetero.
ex-, (pr. f.) gewezen, e-x: ex-catedråtico, gewezen professor, ex-professor.
ex abrupto, adv. onverwachts, onvoorexaccion, f. afpersing.
[bereid.
exacerba/cion, f. toeneming in hevigheid; verbittering; opzweeping; —r,
v. tr. doen toenemen in hevigheid;
verbitteren; opzweepen; r. toenemen
(ziekte), heviger worden (harts-tocht
a. a ) .
exact/itud, f. juistheid, nauwkeurdgheid;
—o, a. juist, nauwkeurig, goed passend; esta pieza viene exacta, dit
stuk past goed; —or, m. af perser;
inspekteur der werk-lieden; ontvanger
van rechten.
exagera/cion, f. over -drij ving; —r, v.
tr. over -drijven.
exalta/cion, f. of m. opwinding; geestvervoering; verheffdng; (scheik.) hoogste graad van zuivering; teeken waarin
een hemel-lichaam de meeste invloed
heeft; verheffing tot geestelijke waardigheid; —do, a. opgewonden, geestdrdftig; —r, v. tr. hoog prijzen; o p winden,
in
geestdrift
ont-steken;
scheik. zooveel mogelijk
zuiveren;
verheffen; r. zich opwinden enz.
examen, m. examen; nauw-keurig onderzoek; getuigen-verhoor.
exåmetro, m. hexameter (vers maat).
exåminacion, f. onderzoekdng; examineering; —dor, m. -a, f. -a, m. f. examinator,
-trice; a. onder-zoekend;
—ndo, -a, m. f. examinandus (-<da);
—r,
v. tr.
examineeren,
(nauwk.)

exangue
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onder-zoeken;
verhooren (getudgen);
r. zelf-onderzoek doen.
exangue, a. bloedeloos; zonder wilskracht; beuzelachtig (gedicht a. a.);
fig. dood.
[schijn-dood).
exanimacian, f. „ontzieldng" (dood of
eXanime, a. zåeHoos, geen teeken vain
leven gevend.
exantema, m. uitslag op de huid.
exaspera/cion, f. vertwijf eling; koortstoename; —r, v. tr. tot het uiterste
of in ver-twijfeling brengen; prikkelen,
zeer ergeren.
excarcelacién of excarceracion, f. o m slag uit de gevangenis; —r, v. tr. uit
d e gevangenis omtslaan.
excåthedra, Lat. (van het spreek-gestoelte), op een to on van gezag; als
Paus (iets bepalen).
excava, f. omgraving (om boom); —
cion, f. uitgraving; (gegraven) holte;
—r, v. tr. (uit)graven.
excede/nte, a. over-schietend; op nonaktiviteiit; m. overschot, ('t) meerdere;
—r de, v. tr. over-treff en, te bowen
g a a n ; r. zich te buiten g a a n ; zich~
zelf overtreffen.
excelen/cia, f. voor-treffelijikheid;
Excellentie; —te, a. voortreffelijk.
excels itud, f. hoog-verhevenheid; —o,
a. hoog-verheven; uiitnemend.
ex/centricidad, f. zonderlingheiid; —cén^trico, a. zomderldng.
excep/ci6n, f. uitzondering; pl. (rechtst.)
exæpties, verzet; —cional, a. bij wijze
van
uitzondering;
—cionar, v. tr.
(rechtst.)
excepties verleenen a. a.;
—to, adv. uitgezonderd, behalve; —
tuar, v. tr. uitzonderen.
excerta, f. uit-treksel.
exces/ivo, a. buiten-sporig, boven-matig;
—o, m. buiten-sporigheid, over-maat.
excita cion, f. opwekking, aansporing;
opwinding; —r, v. tr. opwekken, aansporen; —nte, a. spannend, boeiend;
—tivo,
a.
aansporend; opwekkend
(middel).
exclama cion, f. uitroep; —r, v. tr. uitroepen; intr. roepen; —tivo, a. uitroepend; —torio, a. roepend.
exclaustra cion, f. ontslag uit een klooster; —do, m. geestelijke hroeder buit e n een klooster.
exclu/ir, v. tr. uitsluiten; uitzetten; —
sion, f. of —siva, f. uitsluiting; —
sivamente, adv. uitsluitend (ook —
sive); —sivo, a. idem.
excogita cion, f. uitdenking,' verbeeldang;
oveirdenking; —r, v. tr. over-denken;
zich voor-steilen.
excomu nion, f. karkban; —Igar, v. tr.
in de kerk-ban doen.
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excre/cencia, f. uitwas; —cion, f. uitscheiding; uitgescheiden sappen, vochten; —mental, a. = —menticio, a. van
't uitgescheidene of de uitwerpselen;,
—mento, m. ukwerpeslen en uitscheidingen (v. 't lichaam); —mentoso,
a. exkrement-achtig.
excret/a, f. gel. uitscheiding (van vochten a. a.); —ar, v. tr. uitscheiden (vochten a. a.); —o, a. uitgescheiden (vocht
a. a.); —orio, a. uitscheidend, vochten
uitioozend.
excursion, f. uitstapje; uitval
excusa, f. verontschuldiging; vrij-stelling;
—bara ja, f. teenen deksel-mand voor
gewoon gebruik; —ble, a. ver-ontschuldigbaar, vergeefijk; (als) onnoodig (te beschouwen); —do, a. vrij
van
betaling;
overbodig; ver-ontschuldigd; m. tiend door partikulieren;
betaald; es excusado, 't is overbodig;
meterse en la renta del excusado,
zich met zaken bemoeien die iem.
niet a a n g a a n ; ^ziekere plaats"; —dor,
-a, m. f. die verontschuldigt of vrijstelt; m. plaats-vervanger; aangewezen
verdediger v. e. beschuldigde; —li,
m. (vrouwe-)schortje, = escusali; —
r, v. tr. ver-ont-sehuldigen; vrij-steilen; vermijden; overbodig achten of
verklaren: excuso decirle, a. v. ik
hoef u > niet te zeggen; nalaten (iets
onnoodigs of overbodigs); r. zich rechtvaardigen, ver-ont-schuldigen; de pleitos of pleitos, vich vrij-steilen van
prooessen, of ('t tweede) ze vermijden.
execra/ble, a. verfoeilijk; —cion, f. of
—miento, m. verfoeiing; —do, a. verfoeid; —r, v. tr. uitkrijten, ver-foeien;
—torio, a. ver-foeiing bevattend (eed).
exege/sis, f. bijbel-verklaring, exegese;
—'tico, a. exegetisch.
exema, m . udtslag (op de huid).
exen/cidn, f. vrij-stelling; omtheffing; —
tamente, adv. met vrij stelling of ontheffing; rond-uit; —tar, v. tr. vrijstellen, onitheffen; —to, a. vrijgesteld,
ontheven; vrij (van); ontbloot, beroofd
exequias, f. pl. uitvaart.
[(van).
exiergo, rn. irudmte voor opschrift e n
jåartal onder aan een medalje.
exhala ci6n, f. uitademing, uitwaseming;
—r,v. tr. uiitademen, uitwasemen; uitblazen; r. zich veel moeite geven voor
iets
lof-waardigs; en deseos, en
amor a. a., branden van verlangen,
van liefde a. a.
exhausto, a. uitgeput, uitgedroogd.
exhered/acion, f. ont-erving, =
desheredacion; —ar, v. tr. (rechtst.) onterven.
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exhibi/cion, f. overlegning (van papderen, akten); —r, v. tr. overleggen (papieren a. d. rechter).
exhort acion, f. vermaning, aansporing:
—ar, v. tr. vermanen, aansporen; —
ativo, a. of —atorio, a. aansporend,
vermanend; —o, m. rogatoire kommissie.
exhuma/cion, f. opgraving (v. e. lijk);
—r, v. tr. opgraven.
exig encia, f. eisch; behoefte; —ente;,
a. (veel)edschend; —ible, a. te eischen;
—ir, v. tr. eischen.
exigu idad, f. kleinheid, gerdnghedd, beperkthedd; —o, a. nietig, hoel gering.
eximi/o, a. uitnemend; —r, v. itr. vrijstel'lein, ontheffen.
existen cia, f. bestaan; leven; pl. voorraad; —te, a. bestaand, vooir-kornend.
existima/cion, f.
sohattdng, meeniing*
—r, v. tr. schatten, oordeelen, aehten.
existir, v. lintr. bestaan, voorkomen.
éxito, m. uiitslag.
ex-libris, m. boek-merk.
Éxodo, m. Exodus (Bijbel).
exofago, m. slok-darm, = esofago.
exonera/cion, f. ont-heff ding, ont-lasting,
ont-slag: —r, v. tr. ont-heffen, omlasten, ontslaan.
exopilativo, a. (geneesk.) laxeerend.
exorable, a. ver -murwbaar.
exorbitan cia, f. buiten-spord gheid; —
te, a. buken-sporig.
exorci smo, m. duivel -banning, bezwering; —sta, m. duivel-banner of -bezweerder; —zar, v. tr. bezweren, bannen (duivel).
exordio, m. inzet, aanhef.
exorna/cion, f. opsiering (v. rede-voering a. a.); —r, v. tr. opsieren.
exotico, a. v. e. vreemd klimaat.
expansi ble, a. uitzetbaar; —on, f. uitzettiing (opzwelling); —vo, a.
zich
kunnende udtzetten; zich gaarne uitstortend.
expatria cion, f. vertrek uk 't land; verbanning; —r, v. tr. verbannen, uitzetten; r. 't land udtgaan.
expecta/cioil, f. verwachtdng, afwachting;
feest-dag van Onze Lieve Vrouw (18
D e c ) ; hombre de expectacion, man
waarop m e n bouwt; Am. P. vertoon
dat opzien baart; —tiva, f. gegronde
verwachting; aanspraak op iets toekomstigs.
expectora/cion, f. (ziektek.) 't „opgeven": —nte, a. m. slijm-losmakend
(middel); —r, v. tr. ,,opgeven" (slijm).
expedicion, f. verzending, afzending, uitzending; veld-tocht a. a.; —ario, a.
van de expeditie; veldtochts-.
expedi/dor, m. afzender, verzender; ex-
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pediteur; —ente, m. proces-verbaaL,
verzameling proces-stukken; afdoend
middel (voor zaak of proces); goed
bestier, behartiging; list; dar expedicion a un negocio, een zaak in
g a n g br engen; —enteo, m. rechtsbedteling.
afdoening
van
zaken;
rechts-gedoe;
—r, v. tr.
afdoen:
afzenden, verzende-n; een akte v. d.
noodige formaliteiten voorzden; —tårn ente, adv. afdoend, snei; —tivo, a.
snei afdoend; —to, a. argedaan; in
staat tot handelen, tot het nemen. v.
e. besluit.
expel ente, a. ukdrijvend; —er, v. tr. uitstooiten, verj agen; uitdrijven (kwade
voehten a. a.).
expen dedor, m. -a, f. a. die gaarne
of veel uitgeeft; in om-loop-brenger
van valsene munt; —der, v. tr. uitgeven (aanzienl. som); in 't klein
verkoopen; in omloop hrengen (valsch
geld a. a.); —dicion, f. uitgave; —
•dio, m. (oud) uitgave, vertering; —
sas, f. pl. udtgaven, kosten.
experi encia, f.
onder-vinding, proef;
—mentado, a. ei varen; —mentador,
-a, m. f. dde proeven doet; —mental, a. proef-ondervindelijk; —mentar,
v. tr. door ondervinding of proeven
bewijzen; onder vinden; —mento, m.
proef.
experto, a. er varen, zaak-kundig.
expia/cion, f. boete-doening; —r, v. tr.
boeten voor; zuiveren (tempel a. a.);
—tivo, a. of —torio, a. om te boeten
of te zuiveren, zuiverings-.
explana/cion, f. uitlegging, verklaring;
—da, f. glooding, helling, = declive;
—r, v. tr. uitleggen, verklaren.
explayar, v. tr. ukbreiden, effenen (terrein); verruimen; r. uitwedden (in een
rede^, zich vertreden (buiten).
expletivo, a. expletief, onnoodig, maar
kracht bijzettend.
explica/ble, a. verklaarbaar; —cion, f.
uitleg, verklaring; bij-legging; —deras,
f. pl. fam. gemakkelijkkeid om zich
te ver-klaren; —dor, -a, m. v f. uitlegger, verklaarder; —r, v. tr. r. (zich)
uitleggen, ver-klaren; —tivo, a. of
•—torio, a. ver-klarend.
expli/cito, a. in duidelijke bewoordingen.
explora/cion, f. of —miento, navorsching,
ontdekkings-tocht; —dor, -a, m. f.
ontdekker, navorscher; —r, v. tr. n a vorschen; als ont -dekkings -r.eiziger onder -zoeken; —torio, m. (heelk.) kateter, sonde.
explosi/ble, a. ontplofbaar; —on, f. ontploffing.
explota/cion, f. ontginning, explodtatie;
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—dor, -a, m. f. ontginner, exploiteur;
ukbuiter; —r, v. tr. ontgkmen, explodteeren; ukbuiten.
expolia/cién, f. berooving, plunderimg;
—r, v. tr. berooven, (be)plunderen.
expone/nte, a. m. f. wat een feit uiteen-zet, duidelijk m a a k t ; exponent;
tent oom-steller; inzender; verzoeker; —
r, v. tr. (als poner) ukeen-zetetn; tentoon-steilen; uitleggen, verklaren; overlaten, prijs-geven, bloot-steilen;
te
vondeliing leggen; r. zich bloot-steilen.
exporta/cion, f. ukvoer; —r, v. tr. uitvoeren, exporteeren.
exposi/cion, f. . tentoon -stelling; udtlegging, bloot-legging; verhaal; ligging
ten opzichte van jicht of* lucht; —
tivo, a. ukleggend, verklarend; —(posete, m. vondeling; —tor, m. tentoon-steller; doktor in de godgeleerdheid; a. ukleggend, verklarend.
expres/ado, a. boven-genoernd; —ar, v.
tr. uitdrukken; r. zich uitdrukken; —
ion, f. uitdrukkdng; voorstelktng, wedergave;- geschenk; pl. giroeten; —ivo,
a. vol ukdrukking; uitdriukkelijk; —
o, a. ukdrukkelijk, formeel; m. expres,
sneltrein; expres-bode.
exprimi/dera, f. druip -plank of -rek (v.
apoteker); —r, v. tr. uitpersen; krachtig uitdrukken.
ex profeso, adv. (Lat.) met opzet.
expropia/cion, f. ont-eigen ing; —r, v.
tr. onteigenen.
expuest/arnente, adv. zich bloot-stellend
of bloot-gevend; —o, a. bloot-gesteld,
tentoongesteld, ook p. p. van exponer.
expugna/cion, f. verovering, innanies —
dor, ni. veroveraar; —r,# v. tr. veroveren.
expuls/ar, v. tr. ukdrijven, uitwijzen; —
ion, f. uitzetting; —ivo, a. ukdrijvend
(middel).
expurg/acion, f. rechtvaardiging; zuivering, fcorrektie; reiniging; —ar, v. tr.
zuivcren, reinigen; van dwaliegen of
verkeerd-heden ontdoén; —ativo, a.
of —atorio, a. zuiverend, om zich te
ziuiveren; m. lijst van ver bod en boek e n ; —o, ni. —» —arien.
exquisito, a. keurig; puik; fijn.
éxtasi of éxtasis, m. geest-vervoering,
verrukkiaig.
extåtico, a. verrukt.
extemporåneo, a. ongelegeon.
exten/der, v. tr. (ie) tukstrekken, uitspreiden; uitbreiden; opstellen (akte);
r. zich uitbreiden, ver br eiden, uiitstrekken; ukweiden; —didamente, of —
samente, adv. ukvoerig, uitge breid;
—-sidn, f. uitbreiding; „ze£tiiing" (v. e.
been a. a r ); ukgestrektheid; —sivo, a.
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ukgebreid; —So, a. uitgestrekt, uitge breid; por extenso, uitvoerig; —sør» a.
strek-(spier).
extenua/cion, f. uitputting; verzachtende
omstandigheden; —do, a. ukgeput; —r,
v. tr. ukputten; verzachten; —tivo, a.
uitputtend; verzachtend.
exterior, a. m. ukwendig, uiterlijk; hombre de exterior, man v. e. goed uiterlijk; —idad, f. ukerlijkheid; ukerlijke
schijn; —izarse (por), v. r. zich uken
(in).
extermin/acién, f. of —'o, m. uitroeidng;
—ador, -a, m . f . uitroeier, -ster; —ar,
v. tr. udt-roeien.
externo, a. ukwenddg; buiten- of uitwonend.
extin/ci6n, f. uitdooving; kwijt-schelding;
betaling (schuld); uit-sterving (geslacht
a. a.); —guible, a. uitdoofbaar; kwijtscheldbaar, terug-betaalbaar; —guir,
v. tr. uitdooven; ondeir r drukken; uitdelgen; lesschen; r. uitgaan (vuua:),
uitdooven; uk-sterven, weg-sterven.
exfirpa/cion, f. uitroeidng; uitdelgimg; —
dor, m. wied-ijzer; m. f.
verdelger,
-ster; —r, v. tr. ukroeicn; omt-woirtelen, verdelgen.
extorsion, f. afpersing; afzetterij.
extra, pir. p. (Lat.) en adv. (Sp.) boven
e n behalve, buken; extra ide su sueldo,
buken en behalve.
extrac/cioin, f. uit-trekking; uiitkomen (loterij); .atfkomst; herkomst; woirtel-trekking; —tar, v. tr. een uittireksel m a ken van; —to, m. uktreksel, afitreksel;
winnend lot; ('t) zetten op een n u m mer; —tor, m. —a, f. die ' n ' uittreksel of aftreksel maakt; m. uk- of
aftrek -middel, werktuig.
extradkion, f. ukleveriiig (v. misdadiigers).
extraer, v. tr. (als tråer) uiittrekken, aftrekken; inaar buiten brengen, uitvoeren; trekken (de wortel, wisk.).
extrajudicial, a. buiten-gerechtelijk.
extramuros, adv. (Lat.) budten de stad.
extranjer/ia, f. vreemdeldng-schap; vreemde zeden en gewoonten; —ismo, m.
aikheemschheid; —o, -a, m. f. vreemdeling; buitenland; a, vreemd.
extranj/ia, f. f am. = extranjeria, en dets
vreemds; —jis in de extranjis f am.
= . de extranjia, uit den voreemde:,
vreemd.
extranacion, f.
=== expatriacion;
en
±=- —amiento, m. bevreemding, vervreemding; —'ar, v. tr. verbannep, uitzetten; vervtreeniiden; vreiemd vinden,
bevreemden; ontevredenhedd too/nen;
r. zich verwoaideren; zich verwijderen
om nået terug te keeren; —eza, f.

2!22

extraordinario
verwomfiering,
verrassing;
—o,
a.
vreemd; ook: vreemd, zonderiing, verwonderlijk; raar; niet-verwant, nået van
't gezielschap enz.
extraordinario, a. buiten-gewoon;
in.
speciale boodschapper; bijzonder g e recht; por extraordinario, als iets bijzonders.
extravaga/ncia, f. buiten-sporigheid; —
nte, a. buiten-sporig.
extravasa/cion, f. uitstorting nit de vaten; —rse, v. r. nit de vaten treden.
extravenarse, v. r. nit de aderen treden.
extrav/iado, a, afgelegen (straat b.v),
verdoold, verdwaald (v. geest); —iar,
v. tr. doen (ver)dwalen; van zijn plaats
leggen; r. verdwalen; afdwalen; 'n
ongeregeld leven leiden; van
zijn
plaats
of in 't ongereede raken;
—io, m. (ver)dwalång; fout, mis-stap;
geestes-afdwaling.
extrema/do, a. in de hoogste mate;
fam. heftig, over-spannen; —r, v. tr.
tot' het tuters te opvoeren; ergens aan
't uiteinde zetten (vee); zooveel mogelijk zuiveren; r. zijn uiterste best doen.
extremauncion, f. laatste olie-sel.
extremeno, -a, m. f. Extremaduriér,
-asche; a. Extremaduiraasch.
extrem/idad, f. uiteinde; lievens-einde;
einde; heftigheid; pl. uiterste lede-
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maten; af val van geslachte dieren;
—o, a. uiterst; onredelijk, bo ven-rna tig; heftig; zich aan 't uiterste eind
bevindend; m. uiterste; uiteinde; hoogste mate; dreigend gevaar; winterverblijf der verhuizende schapen; con
extremo, ten hoogste, ten zeerste; de
extremo a extremo, van 't eene uiteinde naar 't andere; f am. hacer
extremos, op dolle wijze vreugde of
smart t e . kennen geven; —oso, a. =
extremado.
extrinseco, a. uitwendig, uiterlijk, extrinsiek; (reehtst.) = extrajudicial.
extumescencia, f, zwelling.
exuberan/cia, f, over-vloed, over-maat;
—te, adv. over-vloedig,
over-måtig.
exuda/cion, f.
gel. exsudate,
(udt)zweeting; 't , ; uitslaan" (v. hout enz.);
—r, v. intr.
uitzweeten;
„uitslaan';
zweeten.
exulcera/cion, f. gel. veirzwering; —r,
v. tr- verzwéring veroorzaken; r. verzwéren.
exulta/ci6n, f. opgetogenheid; —rse, v.
er. opgetogen zijn.
ex-voto, m. „ex-voto", wij-geschenk.
eyacula/cion, f. kraehtige nit -storting;
vurige bede.
ezotérico, a. ezoterisch, verborgen, duister.

F.<*>
f, f. letner f (eie); verk. van franco(s),
franc(s); forte (Ital.), krachtig (muz.);
zesde Zondags -letter; f. a. b.
=
franco a bordo, vrij aan boord.
fa, m. (muz.) fa, vierde toon v. d.
gamma; Am. P. luidruchtige pret, =
jarana, holgorio.
fabarraz, f. luåze-kruid.
fåbrica, f. fabariek; vervaardiging; (ge)bouw; kerkelijke
goederen en
't
beheer.
fabrica cion, f. vervaardiging; fabrikatie;
fabrikaat; —dos, m. pl. fabrieks-waren; —dor, -a, m. f. = —nte, m.
f. fabrikant; ook: praat jes-maker; —r,
v. tr. varvaaordiigen, fabriceeren; verzdnnein.
fabri/1, a. v. d. werkman,
handen(arbeid); bedrijvig; —quero, m. kerkeraads-lid belast met de wereldlijke
belangen der parochie.
fabuco, m. beuke-noot.
fåbul/a, f. fabel; intrige; poraatje; (fabul)acion, f. kunst o m fabels te m a k e n ;
(*) Wat

m e n onder
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—ador, -a, m. f. fabel-dichter; —ar,
v. tr. fabels schrijven of vertellen;
fabels a a n een verhaal toe-voegen;
kletsen; —ista, m. fabel -diehter; —
cso, a. fabelachtig; verzonnen.
faca, f. krom mes.
faccion, f. partij; op schald-wacht staan;
(mil.) aktae, krijgs-daad; pl. trekken
(v.'t gelaat); faccion de testamento, bekwaamheid om te testeeren; —ar,
v. tr. fatsoeneeiren; een opstand o p
.I
touw zetten; r. zich beginnen te vorm e n (gelaats-trekken); —ario, m. lid
eener partij (vooral revolutionnair).
f ac cio so, a. oproexig, woelig.
ii faceta, f. geslepen kant, faoet.
facial, a. van 't gelaat; aanschouwelijik/
zie: intuitivo.
fåcil, a.
(ge)makkelijk, toeschietelijk,
meegaand; zwak; dias fåciles, o n b e wolkte dagen (poet.); ondas fåciles,
vreed-zame golven.
iacili/dad, f. gernakkelijkheid; m e e g a a n d heid; zwakheid (in
harts-tochten);
|I

vinden kan ; zoeke men onder H.

facineroso
licht-zinnighead; —tacién, f. vcrgemak
kelijkimg; —tar, v. tir. vergemakkelij ken; verschaffen.
facineroso, m. misdadiger (die een misdaad gedaan heeft, die steeds gereed
is om er een te begaan).
facist/elo, m. of —ol, m. koor-lessemaar.
facsimile, m. fac-simile, afdruk.
facti/ble, a. doenlijk; —cio, a. onecht,
nagemaakt.
factor, m. maker; hoofd v. e. faktorij;
makelaar v. e. handels-huis; faktor
(rekenk.); —fa, f. faktorij (vooral in
de lndien).
factotum, m. fam. faototum, „duivelstoeiager".
factur/a, f. faktuur; vervaardiging; techniek; factura de carga, douame-verklaring; —ar, v. tr. in rekening brengen, de faktuur opmaken; vervaardigen, fabrieeerien; —ista, m. fakturist.
faculta/d* f. bekwaamhedd, vermogen;
bevoegdheid; fakultieit; pl. middelen,
vermogen(s); —do, a. dn staat, bevoegd; —r, v. tr. machtigen, bevoegd
venklaren; —tivo, a. onverplieht; naar
*t vermogen; v. e. kunst, wetenschap,
bedrijf; m. geneesheer.
facund/ia, f. wel-spréke;ndheid; babbelzueht; —o, a. wel -sprekend.
facha, f. fam. uiterlijk, aanzien; m. f.
fig. fam. „spook" (leclijke vrouw); facha a facha, gezicht tegen gezicht; —
da, f. voor-kant, voor-gevel; voor-blad;
flinke gestalte; vertoon; hacer fachada, tegenover staan (gebouw).
fachend/a, f. ijdelheid; a. pronkerig,
aanstellerdg; —ear, v. intr. pronkerig,
voornaam doen; —ista of —oso, a.
fam. ijdel op moode kleerien en welFadrique, Frederik.
[stand,
faena, f. lAchamelijke arbeid; taak; pl.
zaken.
faeton, m. faeton (rijtuig).
fagot, m. fagot (muz.).
faisån, m. fazant; —(an)a, f. wijfjes -fazant
f a j/a, f. gordel-band; zone, „gordel",
strook (land b.v.), omslag (v. drukwerk a. a.); sjerp, fdg. geiieraals-rang;
om-blad (v. sigaar); faja de suela,
lederen drijf-riem; —ar, v. tr. omgorden,
omwikkelen
met
gordelband of sjerp; v. é. omslag voorziem, inbakeren (kind); dntr. fam. f a jar
con uno, aanvallen; —ardo, m. soort
„vol-au-vent"
(pastei); —eado,
a.
(bouwk.) in strooken of gordels verdeeld; —ero, m. gebreide gordel ora
kind in te wikkelen; makier of verkooper van f a jas: —o, m. rollet je
(geld b.v.), bundel, bois; —in, m. dim.
v. faja; rood-zijden gordel der gene-
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falsa

raals in politiek, andere hooge amtenaren dragen ze van andere kleuren;
—ina, f, koren-schoven op d e d o r s c h vloer; oorlogs-sinjaal; sprokkel-hout,
bundel rijshout voor versterkingswerken; taak; Meht hout om aan te steken; fam. meter fajina, lawaai maken
en onhebbelijk: zwetsen; —inada, f.
verzameling takkebossen of verst erking d a a r v a n ; (in)ita, f. krudsbaind.
falacia, f. bedrog, valsen-heid.
falang/e, f. pl. kootjes (der vingers en
teenen); —eta, f. bovenste vingerkootje; —ia, f. of —io, m. soort spin.
falaz, a. bedoegelijk.
falbalå, m. geplooid boordsel, falbel,
= farala".
[—ado, a.
f ale/a, f. plank langs boord tegen zeeén;
fald/a, f. pand (v. e. jas enz,.), staairtstuk (v. e. os); helling (beneden, v.
berg); r o k ; pl. rokken, schoot (v.
vrouw); —amenta, f. of —o, = —a, en
onderstuk v. e. hemd; —^ellin, m.
korte bo ven-rok, onder-rok; —ero, m.
schoot-bond je; vrouwe-gek; —illas, f.
middel-slippen (v. kleed); —istorio,
m. lage bisschops-zietel; —6n> m. onder-rok; slip (v. manne-hemd); pand
(v. jas), b a a n (v. é. -rok), dak-helling;
zadel-aanhangsel, om het been te beschernuen; —riquera, f. zak (i. kleediingstuk).
falencia, f. volkst. gebrek aan ziekerheid in bewering; leugen-achtiigheid,
vals ch-heid.
fali/bilidad, f. feilbaarheid; —ble v a.
a. feilbaar; a a n dwaling blootgesteld.
fals/a, f. (muz.) wan-klank, valsch a k koord; —abraga, f. klein bastion; >—
ada, f. smelle neer-waartsche vktcht
der roof-vogels; —amente, adv. op
valsche wijze, ndet n a a r waarheidj
—ear, v. tr. vervalschen; te ver doorbuigen (sabel enz,); falsear una sentinela, een schdld-wacht omkoopen;intr.
zwdehten, bezwijken; (miuz.) niet z<uiver, valsch zijn; —ario, m. falsaris;
huichelaar; —edad, f. of —ia, f.
valschheid,
onwaarheid;
—ete,
m.
(muz.) falset; venir de falsete, dubbelhartig handelen; — ificacion, f. vervalsehing; —ificador, -a, m. f. vervalscher; —ificar, v. tr. vervalschen;
—illa, f. papier met lijnen, onder een
ander» —o, a. valsch; on-echt; onwaar; verkeerd; onbetrouwbaar (rijdier); cerrar en falso, sleutel omdraaien,
maar niet sluitjen; a falso, ten onrechte;
de falso, op valsche wijze; puerta
falsa, achter-deurtje; (plat) achterste;
m. onderlaag (bij een naad); a a n vulstuk (bouwk.).

faita
falt/a, f. gebrek; gemis; fout; wegblijven der regels (bij een vrouw of
meisje); te min gehalte (v. munt); n a latigheid; mis-slag; a faita de, bij g e brek aan; hacer faita, noodig zijm, ontbreken; caer en faita, in een mis-slag
vervallen; sacar f altas, fouten of gebreken opnoemen; sin faita, zonder m a n keeren; —ar, v. intr. ont-breken; m a n keer.en; over-lijden; tr. zijn plien t niet
veirvullen; on-eer-biiedig zijn jegens;
niet na-komen (woord); mis-schieten;
breken, los-schieten a. a.; —o, a. behoeftig; gebrekkig, waaxaan iets ontbreekt; falto de, verstoken van, arm
aan; de juicio, onzinnig, dwaas.
faltr/ero, m. e n a. zakke-roller (achtig);
—iquera, f. zak (in kleed); f am. rascar la faltriquera, zijn zakken doorzoeken.
falua, f. sloep.
ialucho, m. kustvaartuig met een Latijnsch zeil.
fall a, t. kloof, scheur (mijnb.); socirt
„mantilla"; —ar, v. tr. troeven; vomnissen, uitspraak doen; —eba, f. ijzeren beugel om raa ; m te sluken* —
—ecer, v. intr. over-lijden; —ecimlento, m. overlijden, sterf-geval; —idero,
a. vergankeiijk, sterfelijk; —ido, a.
failliet; mi skikt, riet geslaagd; —o,
m. vonnis, uitspraak; oordeei-velling.
f arna, f. faam; de publica voz y f arna,
van algemeene
faekendheid.
famélico, a. hongerig.
familia, f. familie; (huis)gez:in;
f.am.
groep of vereeniging van menschen
van 't zelfde vak, dezelfde partij a. a.;
en iamilia, huiselijk; —r, a. g e meenzaam; van familie of gezin;
mak;
(demonio)
familiar,
huisdniveltje; m.
vertrouweling;
goede
kennis; iem.
toegevoegd a a n bis• schop of preiaat; studie -meester aan
kollege; lid der Inquisitie, die de
veroordeelden bijstond; familie-rijtuig;
—ridad, f. gemeenzaamheid, vertrouwelijkhoid; —rizar, v. tr. r. vertrouwelijk of gemeenzaam maken (worden);
gewennen,
famoso, a. beroemd; berucht: famoso
ladron, beruchte dief.
fåmul/a, f. diienst-meid; —o, m. farn.
dienst-knecht; ook: studie-meester in
kollege.
f anal, m. mast-lantaarn; kust-ldcht; glazeri stolp.
fanåtico, a. dweepziek; over-spannen.
fanat ismo, m. dweep-zucht; opwinding;
—izador, a. tot dweepzucht aanzettcnd
(ook s.); —izar, v. tr. tot dweepzucht
opzetten.
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fandang/o,
m.
fandango,
bijzondere
Spaansehe daos-muziek; f am. roezemoes, lawaai; —uear, v. intr. luidruehtig pret-maken; —ujero, m. en a.
die v. d. fandango, van pleizier houdt.
fanega, f. Sp. graan- en lawd-ma&t, land
= - pl. m. 64.5 are met plaatselijke versohillen, tol-fanega =
150 L. ( =
69.02 K.G., ånders 55,5L.); —da, f.
stuk iland dat 1 f anejga graan opbremgt.
fanfarr ia, f. fam. opsnijerij; —on, m. e n
opsnijer; —onada, f. opsnijerij; —
onear, v. intr. opsnijen; —oneria, f.
bluf, gesnoef enz.
fanfurrirla, f. fam. kleine drift -uiting.
fang al, m. modder-poel of -plek; —0,,
m. modder; —oso, a. mcdderig.
fantas ear, v. intr. droomen, fantazeeren;
vertoon maken; — ia, f. fant azie; kunst rijderij bij de Mooren; pl. snoer p a a d e n ;
—ioso, a, fam. ingebeeld, verwaand;
—ma,
f.
schim,
spook;
droombeeld; —magoria, f. geesten-vertooning, fantasmagorie; —magorico, a.
fantasmagorisch; —mon, m. ijdel man,
die zich gewichtig voor-doet; Am.
vogelversehrikker; —(tas)tico, a. fantcstisch; die meer schijn dan waarde
heeft (lemani).
faqui, m. Moh. rechts-geleerde, = alfaqui,
faquin, m. sjouwer, pakjes-drager.
faralå, m. = farfala en falbala.
iarallon, m. eilandjc, groote uit zee
oprijzende rots.
faramall/a, f. geleuter; vertelseltje, verzinsel; m. man die verzinsels debiteert; leuter-kous; —ero, m. --= —a,
m. = —on.
farandul a, f. —(randul)ero, m. kleine
intrigant; kermis -tooneel -speler; bedrie ger, leugen-brok.
faranduHco, a. betrekking hebbende c p
de faréndula.
faraon, m. soort kaart-spel (kans-spel);
met hoofdietter: Farao.
faraute, m. fat uit het volk; bood-schapper van twee menschen, die hij beiden
bedriegt; fam. duivels-toejager; fam.
a. lawaaie-rig e n bemoeiziek.
f ard/a, f. oude vreemdekngen -belasting;
fam. pagar la farda, er voor d e kosten
„invliegen"; —aie, m. creis-goed; —ar,
v. tr. v a n kleeren en linnengoed voorzien; r. zich utirusten; —0, m. baal,
pak.
farellon, m. =
farallån.
farfala, f. —- falbalå; ook: strook g e plooide stof a a n gofrdijn enz.
farfalloso, a. stotterend, hakkelend; b r a b belend (ook s.).
farfån, —(fan)te of —(fan)ton, m. zwet-

fe

fån fa ra

5

ser; geur-maker; kwak-zalvcr; —(fan)tonada, f. snoeverij; —(fan)loneria, f.
groot -sprekerij) kwak -zalverij.
farfara, f. hoef-blad (gericeskr.); eivliesje; en få"rfara, nog in 't lijf v.
d. hen (ei); fig. haif-af, onvolkomen.
farfulla, f. het. brabbeicn; m. f. ibirabbelaair, ook —dor,'-a, m..f.; —r, v. intr.
hrabbekn; fam. afraffelen,
haastig
do en; dooreen -rommelen.
fargallon, m. f. —ono, a. fam. slordig,
smerig; onbesuisd mensen.
farlilon, m. — farallon en farallon.
farinåceo, a. (gel.) meel-achtig, poederig.
faringe, f. stroitcn-hoofd.
faringeo, a. van 't stratten-hoofd.
faringitis, f. ontsteking van <
' t stratten hoofd.
farinoso, a. meel-achtig, met een wit
poeder bedekt.
farisai/co, a. schijn-heilig; —'smo, m.
schijinheiiligheid.
fariseo, m. Farizeeer; sdiijn-heiliigc; fam.
lcelijke lange s kingel, dem. van onaangenaam uiteriijk, kwade bedo elingen
enz.
farmacéutic/a, f, artsenij-bereid-kunde; —
o, a. airtscnij-beredd-kundige; m. apoteker.
farmacia, f. ar tsenij-ber ekling; apoteek.
farma<copea, f. leer der arisenij -bereiding.
faro, m. vimr -toiren; — 1 , m. scheeps-,
sfcraait-lantaarn; winderig, opgeblazen
mensch; —la, f. groote
lantaarn;
kust-lieht; —lear, v. intr. vecl vertoon
van drukte maken; —lero, m. lantaarn-drager; fabrikant; fam, veirtoonmaker; —lico, lillo of —lito,
m.
lantaarntje; ook: een klim-plant; —
Ion, m. mood-doener, gcur -maker zonder degelijkheid.
faroton, m. brutale „vlerk".
farpajxf. punt; op zij; —do, a. met nitgesneden punt.
f arra, f. soort visen, die gezouten bewaard wordt,
fårrago (beter fårrago), m. prulle-boel,
rommel,, poespas, mengelmoes.
farraguista, m.
war-hoofd,
schijn-gefarro, m. gepelde gerst.
[leerde.
farruco, -a, m. f. Gallicier of -cische,
Asturier of -dsohe, die- pas uit zijn
(haar) land is gekomein; ook Gal.
dans.
fars/a, f. klucht; troep tooneel-spelers
die klucht en vertoonen; —ante, m.
grappenmaker; klucht-vertooner;
die
zieh mooier vertocnt d a n hij is enz.;
—ista, m. f. klucht-schrijver, -fster.
fas, m. wat geoorloofd is; alleen in:
por fas o por nefas, te rccht of ten
onrechte, biilijk of oiet.
Sp.

fasc/iculo, m. aflevering (v. e. tijdsehiritft; —'nacién, f. betoovering; b e koring;
bundel-vorming,
verkeerde
goei; —inanie, a. betooverend; —
inar, v. tr. betooveren, beheksen; b e koren; ver blinden (fig.)
fase, f. schijn-gestalte (maan enz.); aanzien; voorbijgaande toestand of vorm.
fastial, m. piramide-vormdge nok.
fastidi/ar, v. tr. érgeren; vervélen; ongeduldig maken; 'n poets bakken; r.
zich vervélen of ergeren; —o, m.
ergernis; verveling; landerigheid; —
oso, a. ergerlijk, vervélend.
*
fast/j, mi. — fausto; a. tegtnover nefacto;
gelukkig (dag).
fastuoso, a. krister-rijk; praal-lievend;
wijdsch.
fatal, a. nood-lottig; —idad, nood-lot(tigheid): ongelukkig toe val; —isma,
nu. fatalisme; —ista, a. en s. fatalist.
fatidico, a. het lot kenbaar makend;
onheil-spellend.
fatig/a, f. afmattdng; zwakke adem-haling; —adamente, adv. moeite-vol; —
ar', v. tr. afmatten, vervélen,
lasiig
va;llen; —oso, a. veirmoieiend, afmattend; spoedig moe; inspainnend.
fatu/idad, f. onnoozelheid; ingebeeldheid; —ismo, m. onnoioaelheid; ingebeeldheid; —o, a. onnooael; dngebeeld.
fauces, f. pl. keel-holte; muil.
faun/a, f. dieren-wereld; —o, m. faun.
fausto, m. praal, lui.ster; a. voor -spoedig.
f autor, -a, m. f. begunstiger, bevorderaar; aanstoker; —:a, f. begunsliging
(eener partij), aanstoking.
favor, m. gunst (bewijs); strikjc; favor a
la justicia, gewapende macht, hulp! per
favor, als gunst; en favor, ten gunste;
estar a favor de alguno, op de hand van
iem. zijn; tener a uno en su favor, op
iem. kunnen rekenen; —able, a. gunstig, voordeelig; —eicedor, -a, m. f.
begunstiger; a. gedienstig, voorkomend; —ecer, v. tr. begunstigen; bevorderen; eeren, met onder-scheiding
behandelcn; flatt eeren; r. elkaar helpen; —itismo, m. stelsel van g.unstelingen; —ito, m. -a, f. a. begunstigd;
gunsteling; ldéveling.
faz, f. (poet.) gelaat; zijde, vlak; opeprvlak; ook: —- fase; faz de la nasa,
opening v. d. fiuik; toiestaind (v. zaken;; voor-kant (v. munt); faz a faz,
vlak tegen-over elkaar; en faz, tegenover; a prlmera faz, op 't eerste gezicht; en faz y en paz, An 't openbaar en in vrede.
fe, f. geloof; goede trouw; ceel, akte;
fe de bautizo, doop-akte, fe de vida,
attestaitio
de
vita; empenar
su
15
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fe, zijri woord verpainden; estar de
buena of de mala fe, te goeder
of te kwader trouw zijn; fam. fe
politica, politiek geloof; en fe de,
ter bevestiging van; fam. dar fe, de geldigheid staven, beamen; hacer fe,
staven; a fe, zonder twijfel; a fe'
mia, op m',n woord; a buena fe,
zeer zeker; proiesion de fe, geloof sbelijdenis; acto de fe, akte van ge•loof; auto da fe, auto-da-fe.
fea/Idad, f. leelijkheid; —mente, adv.
op 'leelijke wijze.
feble, m. ,,zwak", zwakke zijde; a
onderwaardig (munt,
edel
metaal,
juweel); r. zwak; —mente, adv. zwak.
febrero, m. Februari.
febricitante, a. koortsig.
febrifugo, a. en m. koorts-werend (middel).
febril, a. koorts -achtig.'
fecal, a. van de uitwerpselen; malerias
iecales, uitwerpselen.
fécula, f. zet-meel; t k a b , neier -slag; soort
st.ijf.sel; fécula de patatas (Am. de
papas) aardappel-meel,
fecul/encia, f. urine -bezinksel; —ento,
a. bezinksel of neer-slag gevend; zet
meel-houdend en dan = ; —oso, a.
lecund/acion, f. vruchtbaar-making, be
vruchting; —ador, a. vrucht-baar-ma
kend, hevruchtend; —ar, v. tr. vrucht
baair maken, bevruchten; —idad, f
vrucht -baarheid;
v-rucht -baar -makend
vermogen; —izar, v. tr. = —ar; —o,
a. vruchtbaar; overvloedig.
fecha, f. d a t u m ; —r, v. tr. dat ee ren.,
fechoria, f. of —uria, f. mis-daad.
federa/cion, f. bond(-genootschap); —
do, a. m. (in) bond-genoot(schap), verbonden: — 1 , a. bond-getnootschappelijk; —lismo, m. stelsel van bondstaten; —lista, m. aanhanger van 't
vorige: —rse, v. r. zich tot een
bond veireeragen; —tivo, a. v. bondgenootschap.
Federic/a, Frederika; —o, Frederik.
fehaciente, a. (rechtst.) sitavend, bevestigend.
feldespato, m. veld-spaat.
felic/idad, f. geluk; — itacion, f. ge'luk-wensch(ing); —itar, v. tr. gelukwenschen.
feligréS; -esa, m. f. gemeentenaar; —ia,
f. parochie.. gemeente; gemeentenaarfelino, a. kat-achtig.
[schap.
Felipe, m. Felips: Felipe el Grande,
Filips de Tweede.
—
feliz, a. gelukkig.
felon, a. verraderlijk; oproeirig (vazal);
—ia, f. verraad; oproerigheid.
felp/a, f. peluche; —illa, f. cbendlle; —

ferreruelo

oso, a. fluweel-achtig, zacht; —udo,
a. idem; m. mat van esparto als
voeten-veger.
femeni/1, a. vrouwelijk, v. d. vrouw; —
no, a. vrouwelijk.
fementido, a. trouweloos.
femineidad, f. vrouwelijkheid, goederen
femoral, a. gel. dij-.
[der vrouw.
femur, m. gel. dij-been.
f end/a, f. spleet of barst in de bast v.
e. boom.
fenec/er, v. intr. (oud) overlijden, aan
zijn eind komen; tr. eindigen, voltooien; —imiento, m. einde, afloop;
ophoiuden van bestaan.
fenic/e, of —io, -a, f. Feniciiéir; (|Fenic)ia, f. Fenieié» —io, a. Fendcisch.
fénix, m. fenix.
fenomenal, a. v. e. lucht- of natuurversehijnsel; zeer bijzonder.
fenomeno, m. verschijnsel.
feo, a. leelijk; mismaakt; dejar dar un
feo, a. een leelijk figuur laten slaan.
feracidad, f. vruchtbaarheåd.
feral, a. wreed.
feraz, a. vruchtbaar.
féretro, m. lijkbaar; dood-kist.
feria, f. kermis; week-dag, werk-dag;
pl. kermis-geschenken; ferias mayores,
de dagen der Heilige Week; fam.
revolver la feria, de boel in de war
schoppen; —do, a. d a g waarop de
recht banken gesloten zijn, ook — 1 ;
—r, v. tr. verkoopen, koopen, verhandelen; (iem.) vrij-houden op de kermis, hem (haar) een geschenk geven.
ferino, a. v. e. xoof-dier, roofdier-achtig; tos fenna, kinkhoest.
ferlin, m. een Eng. wollen stof.
ferment/acion, f. gisting: —ar, v." (im)tr.
(doen) gisten; —o, m. gist; kiemen
van haat a. a.
ferm... zie herm....
fernambuco, m. soort Braziilaansch verfhout.
fernandina, f. soort stof.
fero/cidad, f. woiestheid, wreedheid; —*
stico, a. fam. prdkkelbaar e n onhandelbaar; —z, a. woest, wreed.
f e n a , f. ~ f arra.
ferrada, f. ijzeren knots.
ferra.... zie herr....
férrero, a.
ijzer-houdend, ijzerachtig;
ijzeren.
ferreria, f. ijzer-smelterij, smederij.
ferre/ruelo, m. soort lange mantel zonder k r a a g ; —te, m. koper-sulfaat;
brand-ijzer; ijzeren staaf; —tear, v.
tr. met ijzer merken; werken met
hoef-smids-hamier, smeden met ijzeren
werk-tuig; —teria, f. ijzerhandel; —
tero, m. winkelder in ijzerwaren.
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férrico, a. sales férricos, ijze<r-zoutenenz.
ferri/ficaciém, f. verwerkdng tot ijzer;
—lito, m. ijzer-steen; bazalt; —zo,
a. ijzeren.
ferro, m. anker: Ievar ferro, 't anker
lichten.
ferro/carril, m. spooar-weg; —SD, a.
ijzer-achtig of houdend; —viario, a.
spoorweg-.ijzeir-achtig, ijzer-deelt jes bebe vatt end.
ferrug/iento, a. = —inosD.
fertil, a. vruchtbaar.
fertilli/dad, f. vruchtbaarheid; —zar, v.
tr. vruchtb. maken, bevruchten.
férula, f. scheerling (gift-plant); en:
plak (straf-werktuig op ouderw. scholen); macht.
férvido, a. vurdg, gloeiend, brandend.
ferv/iente, a. vurig, inndg; —or, m, gloed
vuur (fig.); —oroso, a. = —iente.
fest/al, van d e feestdagen; —tejador,
-a, m. f. e n a. zeer voorkomend,
uiterst beleefd; ejar, v. tr. feestelijk
oothalen; —ero, m. intendant der muziek-koren; —in, m. feest-maal; —inacion, f. haast; —ividad, f. pret vroolijkheid; feestelijkhedd; —ivo, a. feestelijk; vroolijk, voorkomend; —on, m.
festoen: —onear, v. tr. festoeneeren.
fetal, a. van de fetus (oingeb. vrucht).
fetich/e, m. fetisj, a m ulet; —ismo, m.
fetisjisme,, blinde vereering.
fetidez, f. stank.
fétido, a. stdnkend.
feto, m. ongeboiren vrucht.
feucho, a. fam, foei -leelijk.
feud al a. leen-heerlijk, leen-roerig; van
't leen-stelsel; —alidad, f. leen-roerig heid; —alismo, m. leen-stelsel; —atario, m. e n a. leen-man; leen-roerig;
—o, m. leen, leen-roerigheid.
fia/do, a. al fiado, op krediet, op goeid
veirtrouwen; en fiado, onder borgstelling; —dor, -a, m. f. borg; koord
a. d. kraag v. e. mantel; toom; rust
(v. e. geweer a. a.); fam. fiador de
muchados, achteirste; salir fiador, zich
als boirg aanbieden; dar fiador, borg
staan; —dura, f. =
fianza.
flambr/ar, v. tr. vleezen klaar-maken om
koud op te dienen; —e, a. en m.
koud (vleesch enz.); —era, f. etensbus.
fia/nza, f. borg-toeht; a fiamza, op krediet; —r, v. tr. borg zijn voor; op
krediet verkoopen; viertrouwen op (de);
toevertrouwen; no es de fiar, is niet
te vertrouwen; intr. hopen op (dem.).
fiat, m. fiat! 't zij zoo! fiait (rechtst.),
bevél tot uitvoering.
fibr/a, f. vezel, zenuw; —ina, f. fibrine;
—oso, a. vezel-achtig.
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ficcion, f. verdichtsel.
ficti/cio, of —vo, a. verdicht, gekunsteld, gefingeerd.
ficha, f. fiche, domino-steen.
fide/comiso, of —icomiso, m. fiidei-commis; —digno, a. geloof-waardig, betrouwbaar; —icomisario, m. fidei-commissaris; —lidad, f. trouw; —os, m.
pl. vermioelld., knoedels, enz.
fiduciario, m. (rechtst.) degeen die een
fiebre, f. koorts.
fiel, a. trouw; m. f. geloovige; tong
(v. balans); kommissaris voor maten
en
gewichten;
ijker;
de
fechos,
griffiea-;
Am. Peru douane -beamte ;
de la Have de escopeta, rust van
geweer-trekker; en tiel, en el fiel,
of en su fiel, juist gewcht gevend; —
ato, m. bureel vooir de ijk of voor
de consumo of stedelijke invoerrechten,
fieltr/aje, m. bekleeding met vilt; —
ador, m. vilt-maker; —ar, v. tr. met
vilt bekleeden, vilt becreiden; —o, m.
vilt.
fier/a, f. iroof-dier; —abrå"s, m. z.wetser; —eza, f. woestheid; terug-stootende Reelijkheid; —o, a. woest, wreed,
kwaad -aardig (dier);
terug -stootend;
ontzaggelijk; pl. snoeverij.
fiesta, f. feest(-dag), goed onthaal;
de guardar, feest- of rust-dag; estar
de fiesta, goed-geluimd zijn; no.estar
para fiestas, slecht gemutst zijn; hacer
fiestas, aan-halen (kdnd).
fig6n, m. minne herberg» —ero, m.
houder van zulk een minne herbeig.
figur/a, f. figuuir; gedaante; beeltenis,
voorstelling; stijl-wending; „pop" (in
't kaartspel); plan v. e. gebouw;
de bulto, beeld (ten v æ t e n uk of
boirst-beeld); componer figura, met ånderen samen vooar-komen, zonder bijzcnder opmerkelijk te wezen; hacer
figuras,
grimassen maken;
figura
de
academia,
naakt-figuur;
—
adamente of —ativamente, op figuurlijke wijze; —ado, a, versierd,
ver-fraaid;
ver-onder-stéld,
gtefingeerd; over-drachtelijk; met gelaat
erop (wapen); —ante, mi. f. fdgurant(e);
—ar, v. tr.
voor-steilen;
gedaante
geven; op de voor-grond treden a. a.;
r. zich verbeelden; jfigurese V.! stel
u vooir! —ativo, a. figuurlijk; —eria,
i. gezichts-ver trekking: —ero, m. grimassen -maker; —illa, f. belachelijk
menschje; —in, m. mode-plaat; pop;
—on, m. opgeblazen mensch.
fij/a, f. scharnier v. e. venster; —acion,
f. vast-hechting, bevestiging, vast-stelling; vast-making; —acarteles,
m.
aan-plakker; —ado, a. vast-(gemaakt);
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—ar, v. tr. vast-maken, -steilen, -zetten, bepalen; vestigen (oogen op);
r.
letten
op (en); zich vestigen
ecn besluit nemen; een emstig man.
worden; f am. trøuwen; —eza, f. vastheid; —o, a. vast, bestendig; zeker.
fil derecho, m. „haasje-oveir"; estar en
fil derecho, in even-wicht zijn.
fila, f. rij; geliid; en fila, dm een rij, in
't gelid; —mento, m. vezel; —mentoso,
a. vézelig, -achtig; —mienfo, m. spinnen;—ntropia, f. menschen-liiefde; —utropico, a, mensen-lievend; —'niropo,
m. menschen-vriend: —rmonico, m.
filharmonisch; —'stica, f. „werk" (v.
tpuw); —telia, f. postzegel-kunde, 't
postzegel-verzamelen;
—télico,
a.
postzegelkundig; —;eria, f. woordenvloed; —tero, -a,, m. f. veel-prater.
filderretor, m. soort bttil- of zeef-doek,
dunne stof.
fileli, m. dunne woleln stof met zijde
erin, out Barbarije.
fileno, a. fam. week, verwijfd.
filete, m. draadje, vezeltje; tongriem;
boorlint, tres; trens; Streep je, scheidingsteeken; gastar muchos filetes, te
veel woord-spelingen gebrudken; lende stuk
(vileesch); figuuriijn;
espartotouwtje om de zeilen vast te maken
in de Latijnsche vaartuigen; —ar, v.
tr. koordjes maken; voorzicn van sierlijnen enz.
fifia/cion, f. afstammiing; dnschrijving v.
e. nieuwe soildaat, met naam en sinjalement;—1, a. v. e. kind: amor filial,
kinder-liefde;
—r, v. tr. inschrijven
(soildaat); r. zijn afkomst bewijzen;
lid worden.
filibuste/ap, v. intr. zee-roof plégen; —
ro, m. zee-roover, vrij-buiter.
filicida, m. f. kinder -mooirdenaar.
filiforme, a. diraadvoraiig.
filigrana, f. filigraan, watermerk; verder
ieder heel fijn gepolijst voorwerp.
filili, m. fam. fijnheid en teeirheid.
filipica, f. heftige, sat.iirische rede-voering.
filipichfn, m. soort ruw-wollen stof met
bloemen.
Filipin as, f. Filip ijnen; (filipinjo, -a, m.
f. Filipijnsch, -er, -sehe, bewoner van
de Filipijnen.
fills, m. aamtrekkelijkheid.
filisteo, a. (volkst.) groot, reus -achtig;
m. f. *ø, Fiilistijn, -sch, -sche.
filo, m. scherp (van wapen); deelingslijn; (zeet.) wind-richting, inichtingslijn; dar el (un) filo, of sacar el
filo, slijpen; pasar a filo de espada,
over de kling jagen; por filo, juist.
filo/logia, f. taal-kunde; —légico, a.
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taal-kundig: — (lo)logo, m. taal-kun kundige: —'n, m. mijn-ader; —sofal,
a. i,n: piedra filosof al, steen der wijzen;
— sofar, v. intr. filozofeeren; —sofastro, m. prui-filosoof; —sofear, v. intr.
doen of praten als wijs-geer; —sofia,
f. wijs-begeerte; —sofi-O, a. wijs-gcerig
lear-stellingen; —sotista, m. f. iem.
die dat doet; —'sofo, m. wijs-geer.
filoxera, f. wijn-luis.
liltr/acion, f. dooir-zijpeling; lek; filtratle; —ante, a. door-zijpelend, filtreerend; —ar, v. tr. filtreeren; intr.
dcor-zij pelen; —o, m. filter; liefdiedrank.
fimbria, f. zoom.
fimo, m. diere-drek.
fin, m. einde; doelw-it, doel-einde; dar
fin, 't leven eindigen; en fin, por fin,
ten slottie; por fin y postre, tot besluit;
a fin de, ten einde; al fån y al cabo^
ten lange leste; —able, a. wat eindigen k a n ; —ado, a. overleden; —al,
a. eind-; m. (uit)einde; —alizar, v.
tr. beeindigen; intr. bezwijken, ophouden te bestaan; —almente, adv.
eindelijk; — anciero, -a, m. f. financier; Am. P. huis; a. financiéel; —ar,
v. intr. over-lijdén; r. ,,het besterven"
van verlangen naar iets.
finca, f. onroeircnd goed, fonds.
finchado, a. fam. belachelijk, aanmatigend en ijdel.
fineza, f. fijnheid; ,,attentie"; f ijne taal
en mainieren; fijn kompliment.
fingi/do, a. geveinsd; —miento, m. veinzerij, geveinsdheåd; —r., v. tr. veinzen,
vooir<k>en; bedriegelijk nadoen.
fini/quitar, v. tr. geheel afdoen (rekening); —quito, m. afrekening, kwijting; —*timo, a. aan-grenzend.
fino, a. fijn; fijn-beschaafd;
hoffelijk;
trouw, .aan-hankelijk; diskreet, kåesch,
schr ander.
finta, f. nood-belasting.
finura, f. f ijne beschaving in taal enz.;
schranderheid; fijnheid, kieschheid.
firm/a, f. onder -teekening, hand-teckening; —amento, m. zwerk; '•—an, m. fir m a n ; —ante, m. f. onder-teekemaar;
—ar, v. tr. onder -teekenen; —e, a.
stevig; onwankelbaar, vast; prijs-houdend; rnantenerse iirme, stand-honden,
prijs-houdend blijven; ifirmes! geeft
aeht!; —eza, f. stevigheid, vastheid,
standvastigheid.
fiscal, m. officier van justitie; a. v. ti.
schat-kist; —ia, f. openbaar-ministerie;
—izar, v. tr. laken; intr. de funkties
van fiskaal uitoefenen.
fisco, m. schat-kist.
fisg/a, f. visen-harpoen;. poets; —ar,
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—ado, a. als een fluit, aangenaaan
v. tr. een poets bakken; met de harklinkend (stem); —eado, m. de fluit poeni vissenen; handig nasporen; —
tonen; als orgel-pijpen liggende voojron, -a, m. f. spotter; nieuwsgierige;
werpen; —ista, m. fluitist; —os, rn.
(ook —- fisgador, -a); —cnear, v. tr.
p. f am. alleen in: pitos flauios, spel,
—--- —ar; en: na.uw-keurqg of nieuwstijd -verdrijf.
gierig opnemen, ora er over te beflavo, a. geel-bruin.
richten.
ileco, m. franje.
fisi/ca, f. natuuir-kunde; —co, a. lichaflech/a, f. pijl; —ador, m. =
—ero,
melijk; m. natuur-kundige.
m. met pijl en boog gewapend solfisio/Iogia,
f. fiaiologie: — nomia, f.
daat; —azo, m. pijl-schot.
gelaat(s-uitdrukking); —'logo, m. fizioflema, m. slijm; elukheid.
loog.
iieje, hoepel (v. e. ton).
fiso nomia, f. = fisonemia; —n6mico,
flegmåtico, m. fiegmaiiiek, lenk; slijmerig.
a. van de gelaats-iiitdrukking; —noilem/én, rn. bloed-gezwel; —oso,
a.
mista, of —'nomo, m. golaats-kenner.
slijmerig.
fistol, m. leeperd, (vooral in 't spel);
flet/ador, m. bevrachter; —amen to, m.
Am. Mex. das- of over-hemd-speid.
bevrachting; —ar, v. tr. bevrachten,
fistola of fistula, f. fistel -'(sooat zweer).
charteren, liuren (schip); —e, m. befisura, f. barst, seheuring.
vrachting, humr, vracht.
ilåc/cido, a. slåp, week; —o, a. mager;
zwak; m. zwak; (flac)ura, f. magerflex/ibilidad, f. buigzaamheid, lenigheid*
heidf.
—ible, a. buigzaam, plooibaar; —ion,
tiagel/acion, f. geeseling; —ante, m.
f. buiging; verbuiging; —or, a. m.
geesclaar; —ar, v. tr. geeselen; —o,
buigend, buåger (spier); —uoso, a.
m. dorsch-våegel; Am. epidemie.
kronkelend.
flagra neia, f. gioed, brand; verschhekl
flocadura, f. bocrdsel, franje.
v. "e. vergrijp; —ute, a. juist begaan
floj/ear, v. intr. =
flaquear; —edad,
(daad); brandend, gloeiend; en flaf. zwakte; weekheid, onaehtzaamheid;
grante, op heeterdaad; —r, v. intr.
zwakte; —el, ni. dons; —era, f.
=
schitteren, glinsteren, glocien, bran—edad; —o, a. week, onachtzaam;
den.
slåp; zwak; —eado, a. voorzien van
flama, f. vlam; e n : - e e n sieraad op de
lange franje; —ucho, a. f am. slåp,
sjako: —nte, a. vlammend; gloedflodderig, zwak jes.
nieuw.
flor, f. bloem, bloesem; geestig, aacrdig
f lame/ar, v. tr. en intr. (doen) wappewoord; pl. mooie woordjes;
flores
ren; —o, m. gewapper.
blancas,
witte vloedj andarse
en
f låmen/co, a. en s. Vlaamsch(e), Vlaming;
flores, een antwooord ont-wijken, niet
flamingo; zekere Andaliezische dans
recht op 't doel afgaan, zich laten
en zang; a. in de volkstoon, plat,
bidden voor rnen iets aan-neemt; ser
gemeen;
—quilla, f. middel-groote
la flor de la canela, heei mooi
schotel.
zijn; flor de mayo, madeliefje; flor
de lis, lelie (in wapen); —a, f. flora;
flamero, m. kroon-1 ueliter.
—acion, f. bloei-wijze, bloei-tijd; —al,
flamigero, a. (poet.) vlammen-dragend;
a. m. van de bloem, bloem-blad; —
fonkelend.
eado, a. met krullen (hoofd-letters);
flåmula, f. wimpel; water-hanevoet(plant;.
-~ear, v. tr. met bloemen tooien;flirflan, m. iroom-taart, via; heet in Am.
ten; (fig.) mooie woordjes, komplileche asada.
ment jes zeggen; zekere manier van
flarøco, m. zijde (v. e. dier); flank.
gitaar-bespeling; (Am.) bloeien; —
Flandes, pl. Vlaandecren.
—ecer, v. intr. bloeien; in een zekere
flanque/ador, m. (mil.) verkenner; —
tijd leven of bestaan; groeien in
ar, v. tr. flankeeren; (mil.) de flanken
rijkdom e n roep; welvarend zijn; r.
dekken; (vestimgb.) een ander deel
schimhielen; —eciente, a. bloeiend;
dekken, bescheimen; in de flank aan—entin, a. en s. Florentijn(sche); —
t as ten; —o, m. flankeeong.
eo, m. hof-maker ij; tijd-verdrijf; Sp.
flaque/ar, v. intr. verzwakken, de rnoed
dans-pas; getokkel op de gitaar; —
verliezen, zwichten; knikken (knieén);,
era, f. bloemen -meis je; —>ero, m.
—za, f.
magerheid.; e n :
zwakte;
bloemen-våas;
-maker;
bloem-stuk
„zwak"; zwakheid; flauwte.
(schilderij); mooi-prater; —escencia, f.
flat/o, m. winderigheid, wind; —oso,
bloei-wijze, bloei; —^esta, f. boschagie;
of —uoso, a. wmderig; —ulencia, f.
blcem-lezing; —estero, m. bosch-waehwinderigheid; —ulento, a. winderig.
ter; —ete, m. floret; draad ruwe zijdie,
flaut/a, f. f luk (breed, plat vaar-tuig);
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soort lint daarvan; een dans-pas; fijn
soort schrijf-papier; —etear, v. tr. met
bloemen tooien; met de floret scher •
mein; —etista, m. meester op de floret;
—ido, a. in bloei, a lo florido de, ån
de bloeitijd; in d e mooiste tijd van;
bloem-getooid; uitgelezen, puik; die
bloemrijk spreekt, die in de bloeitijd is a. a.;—ileglo, rn. bloem-lezing,
verzameling gedichten; —in, m. guid e n ; —is ta, m. .lief-hebber, kweeker
of schilder v. bloemen; die kunst bloemen verkoopt; —on, m. krul- of
. bloem-versiering; vignet.
flos sanctorum, m. boek der heiligen.
f lot/a,, f. vloot; llega la f iota, er komt
veel geld; —able, a. drijfbaar; bevaarbaair; —acion, f. of —adura, f.
vlotting of drijving; deel van 't schip
dat a a n de opper -vlakte van *t wateir
is; —ador, m. dobber; —amiento, m.
of —e, rn. het dirijven; a flote, drijvend; sacar a flote, weer vlot maken;
kuirken aan netten; —ar, v. dntr. drijven (op voeht); —illa, f. flottielje,
vloot je.
lluctu/acion, f. schommeling; besluitelooshedd; —ar, v. tr. in golven vloeien;
schommelen; besludteloos zijn; —oso,
a. aan schommeling, aan tegengestelde
stiroomingen onder -hevig.
ilui/dez, f. vloeibaarheid; '—do, a. vloeibaar; vioeiend; —r, v. intr. vloeien,
stroomen; etteren; tr. doien vloeien.
flujo, m. vloed (in zee); (uit-)vloeiing;
woorden-vioed; stof die 't vloeibaar
m a k e n der metalen bevordert; flujo
blån co, wiitte vloed.
fluor, m. fluor; —ita, f. fluor-spaat.
flus, m. schoorsteen-pijp; Am. Cuba,
heel pak.
fluvial, a. van de rivieren.
f lux, m. suite van kaarten derzelfde
Jdeur; fam. hacer flux, alles verloren
hebben en niemand betalen; estar
de flux, gelukkig zijn (in 't spel);
—i6n, f. vloeiing; método de fluxion
es, differentiaal-rekening.
foca, f. zee-hond, rob.
foco, m. brand-punt; lichtbol, lantaren
(elektr.); middel-punt v. e. kromme
lijn; soort polkieke club; fokke-zeil.
foculo, m. haardje.
fodoli, m. indiringer.
fofo, a. week, slåp, flauw.
fog/arada, f. opvlamming; —ata,
f.
vreugde-vuuir; oven eener kleine mijn;
keuken-kachel; —on, m. keuken-fornuis; kombuis; zund-gat; vuur-haard;
—onazo, m. ont-vdamming v. h. pankruit; —onero, m. stoker; —oso, a.
vuriig; —ote, m. takkebos (v. klein

fonda

hout): —uear, v. tir. a a n 't vuur ge
wennen (soldaten); in 't vuur loute«
tren.
foja, f. folio, bladzijdde v. e. bundel
proees -stukken a. a.
folgo, m. voeten-zak, -warmer.
foflia, f. pl.; —s, Sp. dans in 3/4 maat,
en de muzdek daarbij; fam. eso va
por las folias, dat heeft kop noch
staart; nachtelijke pret jes op kleine
plaatsen, vreugde -vuren enz.
fol/iaci6n, f.
blad -vorming, blad.-vernieuwing; zie foliatura; —iar, v. tr.
pagineeren;
—iatura,
f.
pagineering; —iculo, m. hol vlies of
weefsel, w,aarudt uitscheidend kanaal
loopt; huls; —io, m. folie, folio-formaat; folio espafiol, 40 formaat; folio
francés, het diubbele daarvan; folio
indico, blad, v. d. kaneel-baom; al
primer folio, dadelijk, zonder (zich)
te (Laten) wachten, gezegd v. e. lichtvaairdige uiting; fam. de a folio, ontzaggelijk (ook ongunstig).
foll/a, f. zeker onderdeel v. e. toernooi; rommel; en folla, bij troepen;
—ados, m. pl. ouderw. knie-broek,
zeer wijd e n geploodd; —aje, m.
o ve r - v loediig; ge blad erte;
geplo oide
kraag; fig. over-tollige dingen
en
wansmaak in versiering of spraak;
—ajear, v. intr. gebladerte voorstellen
(schilderen; —ar, v. tr. (ue) (met)
blader en, (tooien), blazen m. e. blaasbalg; r. zachte winden laten; —ero,
of —etero, m. blaasbalg -fabrikant;
—etin, m. feuilleton; —etinista, m.
f. feuilleton-schrijver; —eto, rn. vlugschrdft; ongebonden boefkje; —on, m.
vuur-pijl die miet knalt; veest; loot,
niieuwe t a k ; a. kri; sldif; min, laag;
—oneria, f. luiheåd, onaehtzaamheid.
foment/acién, f. verwarming met (natte) omslagen; —ar, v. tr. verwarmen
met (natte) omslagen; ook: koesteren,
(heitmelijk) bevordeonen; —ativo,
a.
verwarmend met (natte) omslagen, verzachtend op die wijze; —0, m. koestering; bescherming; voedsel voor vuur,
harts-tocht enz.; steun; aanmoediging;
bevordering; Binnenlandsche Zaken (d.
w. z. Landboa w, Handel en Nijverheid); ook = —acion.
fornes, m. bestenddge aanleidång
tot
kwaad; zinnelijke begeerten.
fonacion, f. stém-vorming.
fond/a, f. hotel; restaurant; —ado, a.
v. e. bodem voorzden (vat)'; —eadero,
m. ankerplaats; —^ear, v. tr. 't anker
uitwerpen; grondig onder-zoeken; uitvorschen; onder -zoeken (schip, of er
ook smokkelwaar ds); strijken, neer-

fonética
laten,
peilen; dornpelen; intr. ankeren; duiben; vast-raken; —eo, m,
ankering;
bezoek
der
douanebeamten;
onder -dotmpelikig, dudking;
illon, m. op de bodem gebleven
wijn, die men erin laat bij 't opnieuw vullen; oude Alicante-wijn; —
ista, m. f. hotel- of restauirant-houdér;
—o, m. bodem; diepte, onderste deel;
groind(slag);
echter-grond;
en
el
fondo, achtcrin; ware aard (karakter); fonds, kapiitaal; verstandelijki
vermogens; echar a fondo, in de
grond boren (schip); dar fondo a,
neerlaten (anker); jfondo! kommando
ora te amkeren; mar de fondo, ankergelegenheid.
fonétic/a, f. klank-leer; —o, a. fonetisch, klank-.
fonico, a. geluids -.
fonografo, m. fonograaf.
fonogråfico, a. fonografiisch.
fon;e, a. week, sponsachtig.
font/al, a. v. e. fontedn; =
—ana,
f. (poet.); —anal, a. =
—al; m.
streek vol-bironnen; —anar, m, bron;
—anela, f. fontanel; —aneria, f. fontein-makers-kunst; water -budzen, water4eidingen;
—anero, m. fonteinmaker of -opzichter.
foque, m. fokke-zeil.
forado, m. oud en Am. gat; gat in
een muair
(m. slechie
bedoeling
meestal); me ha hecho un forado,
hij heeft me arm gemaakt.
forajido, a. misdadig, die v eel mis-dåden
gepleegd heeft.
foral, a. (rechtst.) v. e. fuero; ooik =
forense.
fora/men, m. gat (v. e. molen-steen);
— f neo, a. buiitenlandsch; vicario fora'neo, viearis wiens jiurisdiikte onafhankelijk ds van die v. d. ordinans;
no, a. = ,—'neo.
lorastero,
a., buiitenlandsch;
vreemd
(aan); m. vreemdeling, buitenlander.
force j/ar, v., intr. zich inspannen, pogingen doen; weer-stand bieden; =
—ear, v. intr.; —o, m. inspanning,
verweer; —on, m. heftige poging.
férceps, m. tang.
forchina, f. wapen in vork-vorm.
for/ense, a. v. d. balie, 't gerechtshof; —ero, a. v. d. fuero.
forestal, a. bosch-; hout-vesters-.
f or ja, f. goiud-smederij; smedång; metseikalk; —dor, m. smid; aanstichter;
—dura, f. smeddng; —r, v. tr. smeden;
verzinnen (leugens, verhalen); aanstichten.
forlon, m. sjees met vier zit-plaatsen.
forma, f. vorm, g e d a a n t e ; s t e l s e l , ge-
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forrado

drag;
avond-maal-brood (vooir
de
leeken); ernst; forma de letra, h a n d (schrift); homtre de foima, aanzienlijk m a n ; —ble, a. vormbaar; —
cion, f. voirming; verheffing (tot een
macht, wisk.); inrichtdng, dnstelling;
vorm, gedaante; —dor, -a, m. f.
vormer; —dura, f. vorm, gedaante;
—aje, m. teenen kaasvorm,
kaas
(meer queso); —I, a. formeel, uitdruk. kelijk; vormelijk; v. d. vorm; ernstig,
voi-wassen; dégelijk, stipt; —Idaid, f.
voirmelijkhedd; ernst; degelijkhedd; formaliteit; —lismo, m. formalisme, vormem-dienst; —lista, a. aan vormen
gehecht; —lizar, v. tr. de vorm geven; r. boos woirden; — Imente, adv.
<naao: de vorm, vormelijk; uitdrukkelijk; —r, v. tr. vormen; r. zich vormen, groeien, gedaante aannemen; —
triz, a. f. vormend.
formero, -a, m. f. vormer; rdb (v.
gewelf).
formico, a.: åcldo formico, mdere-zour.
formidable, a. vreeselijk, sehrik-wekkend; —ole so, a. vreesaehtig, ook —
't vodge.
formon, m. schrijnwerkers -beitel; hostie voirm.
formula, f. formule; Tjitdnukkings-wijze.
formular, v. tr. leeren opstellen;
in
wooirden
uitdrukken; m. formulier;
—ario, m. formulier-boek (v. gebeden en eere-dierist); formulair; —
ista, m. f. en a. sterk aan formaliteiten gehecht (iem.).
iornic/acion, f. hoererij; —ar, v. intr.
hoereeren; —ario, a. van hoererij,
onkuisch; m. hoereerder; —io, m.
= —acion.
fornido, a. stevig, stoer.
fornitura, f. (iboek-drukk.) tåpen d i e g e goten wo/rden ter aanvulliing; (pl.)
foernituur, leder-werk (v. soldaat).
foro, m. gerechts-zaal; balie; Forum (in
RLorne);
achter -grend (v. tooneel);
foro interno, geweten.
forr/ado, a. gevoerd (kleedingstuk); fam.
rijk; —adura, f. voering, het voeren;
—ajal, m. plaats waar gras a. a. voor
voeder gesneden woirdt; —aje, m.
voeder; het snijden vain giras enz.
als voeder; fam. abundancia de forraje, overvloed van voorraad, voor al
groenten: —ajeador, of —ajero, m.
fourrageur, soldaat die gaat fourrageeren
(paarden); —ajear, v. intr.
fcuinrageeren, voeder ophoopen;
tr.
(paarden) voeder en; —ar, v. tr. voeren; omhullen; met koper beslaan
(schi'p);
—o, m. voeiriing; dubbele
vvand, beslag.
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fort/achon, a. fam. stoer, sterk; —
alecer, v. tr. versterkcn; — alecimiento,
m. versterking; —aleza, f.. fort, ver-,
sterkt plaatsje; kracht, standvastigheid: —^epiano, m. piano (-f oa: te); —
ificacion, f.
vesting-bouw;
verstérkingen; —ificado, a. versterkt; —
ificante, a. versterkend; opbeurend;
—ificar, v. tir. versterkcn, ook: van
versterkings -werken voorzden; r. zich
versterken; zich op omstandigbeden
voorber eiden a. a,; —ificatorio, a. v.
d.
vesting-bouw; —in, m. schans;
—uitamente, adv. dooar (gelukkig) toe val; —uito, a. toevalldg (goed) treftfeiid.
fortun/a,
f. fortuin; geluk(je); fam.
fortuna de la Mancha, ommelet met
spek; (zeet) storm; naam v. e. zeil;
corer fortuna, op fortuin varen, lange
tochten doen op zee; por fortuna,
bij gehik; —oso, (a. fortuinlijk.
forz/adamente, adv. met dwang; —ado,
m. dwamgarbeider, galei-slaaf, galei beef; a. gedwengen; misplaatst, kvvetsemd, aainstootelijk; —ador, (a. die ge<
w eld gebruikt of dwdmgt; m.. verkrachter; —amiento, m. dwang; ver•krachting; —ar, v.tr. (uc) dwingen;
forceeren (slot); met geweld bemachtigen; ver-krachten; ' r. zich inspannen; —osa, f. geforceerde zet in 't
dam-spel; noodzaak om tegen -wil -en dank in iemands voordeel te handelen; me hizo la forzosa, hij noopte
me tot toegeven of toestaan; —0r
samente, adv. mot dwang; —oso, a.
neodzakelijk; —udo, a. sterk, stoer.
f osa, f. groeve; graf; f osas nasales,
neus-holte; —dura, f. graving.
fosc/a, f. dikke damp bij groote hitte,
== calina; —o, a. (zeet.) ••= hosco,
mi stig. ne velig.
fosfor/era, f. lueiifers -doos je; —escencia, f. gldnstering; het , ; Mohten" (b.
v. der zee); —esoente, a. liehtend
fosiérico, a. fosfor.
[als fosforus.
fosil, a. fossiel, in versteende vorm;
m. fossiel, versteend dier; —ifero,
a. fossielen -houdend.
f oso, m. sloot, gracht; rond gat.
foto/fobia, f. liebt-sebuwheid; —grafia,
f. fctografie; —grafiar, v. tr. fotografeering; —gråfico, a. fotografi sch;
— (6)grafo, m. fotograaf; —tipia, f.
foto-tipografie; —tipografiar, v. tr. foto -tipografeeren.
frac, m. rok (heeren-kleeding).
f racas/ar, v. intr. stuk-slaan, -gaan; —
o, m. gedrnisch, geraas (van breken
enz.); opscbudding; opspraak;
val met breuk; , ; kracht"; mislukkdng.

francmason

I fracci on, f. brekdmg; partij-groep; breuk;
het in stukken breken, b r e u k ; —
(on)ar, v. tr. breken; — (on)ario, a. gemengd (getal met breuken); v. e.
fraktie, partij-groep of breuk.
fractura, f. gewelddadjge breuk; inbraak; —r, v. tr. ecn breuk veroorzakem; breken, verbreken.
f rage, f. framboze-struik.
fragan/cia, f. =
fragrancia; —te, a.
-••-- flagrante; en frågante, =
en
flagrante, op-heeter-daad.
fragil, a. broos, breekbaar; wankelbaar;
te eder.
rragata, f. fregat; fregat-vogel.
fragi'idad, f. broosheid, teederhedd.
frag/mento, m. fragment; stuk,
brok;
be em-splinter; —or, m. (poet.) gedruisch; —osidad, f. oneffenheid; dichtheid v. e. groot woud; —oso, a.
oneffen, vol struikgewas, geakeiden teerd; geraas-makend.
fragran/cia, f. geur; „goede reuk", reuk
van heuigheid; —te, a. geurig; geparfumeerd.
fragua, f.
slotc -makers -winkel; slotemakerij; smidse; brand-punt van beI
roeringen a. a.; —dor, -a, m. f. ver zinner van leugens; —r, v. tr. smeden;
verzinnen, uitd enken; op-touw-zetten;
intr. hard worden (pleister-werk).
frail ada, f. grove vrijmoedigheid; —e,
m. monnik; soort zee-hond; plooi aan
de oeintuair v. e. japon; „wit" (druk);
fraile de misa y olla, eenvouddge
ongeleerdc monnik; a lo fraile, op
i
zijn gamak, zonder zich te geneeren;
—ecico, m. of —ecillo, m. mennikje;
poppet je van een bone-dop, dat op
een
monnikje
lijkt;
vadsig dom
mensch; —engo of —eno of —esco,
I
a. mcnnik(s)-; monnik-achtig; —ero,
I
a. die veel met menniken in aanI
-Taking komt; •—ia, f. monnik-schap.
! frambues/a, f. framboos; ~-o, m. frambozestruik.
franca/chela, f. smul-partij; buiten-spoI
righeid; —lete, m. iriem met gesp
|
(om p a k ) ; —mente, adv. rond-borstig,
i
vrij-moedig; vrij (verkoopen); vrijelijk.
i francés, a. en s. (f. —a) F-ransch,
Franschman. Fransehe; fam. despedirse a la francesa, ongemerkt heenI
g a a n ; —(es)illa, f. anemoon,
gele
|
paasch-bloem.
| Francia, f. Frankrijk.
| francisc/ano, m. en a.
Franciskaner
I
(monnik); grijze kleur; —o, a. en
!
m. idem; ook eigen-naam, Francis!
kus, Frans.
I franc/mason, m. vrij-metselaar; - r n a '
soneria, f. vrij -metselaarij; —o, a.
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vrij, romd-borstig, vrij-moedig; ongedwongem; franko; navegar f ran co, zeile,n met . goede wnid van achteren;
fam. estar fran:o, kant en klaar zijn;
en f ran ca fermentacion, flink aan 'c
gisten; lengua franca, lingua franca;
m. Frank; frank; —olln, m. vogel
die veel op een patrijs lijkt, met
zeer fijn vleesch.
fran:hipån, m. gebak van ro om, amandelen enz.; reuk-werk (u.it jasmijn).
fran:hote, -ta, m. f. Fransoos (f am.
voor Franschman).
franela, f. flanel. •
frangollar, v. afraffelen.
fran]/a, f. franje; —ar of —ear, v. tr.
van franje voorzicn; —on, m. grootc
franje.
franque/amiento, m.; —ar, v. tr. vrijs tel i en,- vrij-laten; frank eeren; hoffclijk ter beschikking steilen; vrij-maken, bel emmen ngen weg-nemen van;
(schip) zoo steilen dat het van de
eerste gunstige wind gebruik kan m a ken; toegang verleenen; franquear la
puerta, (iem.) zijn deur openen; franquear el paso, v.rije door-tocht geven;
r. franquear con un amigo, aan een
vrien:! zijn hart bloo't-leggen; iem. ter
wille zijn; (zeet.) z k h voor de afvaart ge re ed-maken; —0, m. frankeerimg; —za, f. vrij-stelling; edelm oed igh eid, mildh eid; gerneenzaarn heid; vrijmoedigheid; con franqueza,
rond-uit.
franqu/ia, f. (zeet.) zeil-klaar zijn (en
franquia): —icia, f. vrij-dom, vrijstelling,; voor-recht, om politieke redenen a. a.
fras:o, m. flakon; frasco de polvora,
kruiit-hoeren; • (zeet.) frasco de fuego,
soort bus om brand te maken.
fras/e, f. (vol)ziin, uitclrukking; fraze;
stiji; —ear, v. intr. (muz.) frazeeren;
—eologia, f. zin-bouw; uitdru.kkingswijze; —ista, m. frazen-maker.
frasque/ra,
f. fdessehen-kast,
-kelder>
-kist; —ta, f. drukkers -raam (in hand pers).
[ne-naam.
Frasquita, f. Frans je; —o, Fransje (manfratern a, f. strenge berisping; —al of
—o, a. broederlijk', van broeders; —
idad, f.
broeders chap, broederlijkheid; —izar, v. intr. zieh verbroederen,
als broeders leven.
fratricid/a, nr. hroeder-moorder; —io,
m. broeder -moord.
f raud e, mi. bedrog, oplichterij; —ulen: Ja,
f. bedriegelijkbeid;—ulen to, a. bed.degelijk; —uloso, a. bedriegelijk.
fray, m. (slechts véor nåmen) frater,
monnik.

fresca

frazada, f. wollem sprei, deken.
frecum/cia, f. ('t) veel voor-komen, giestadig terug-komen, veel gebruikien
of bezoeken; —tacion, f. gestadige
omgang, dikwijls bezoeken; —tador,
-a, rn» f. die veel ergens of bij
iem. komt; —tar, v. tr. veel bezoeken
of omgang nebben met; —tativo, a.
herhaiLing uitdrukkend; —te, a. dikwijls voorkomend; adv. zie —temente,
adv. dikwijls.
freg adero, m. goot-steen; —ado, m.
vaten-wassen; —ador, m. die ,(de vaten) wascht; ook ^
—adero; vaat
doek; —ar, v. tr. (ie) wrijyen, poetsen; —atriz, f. vaten- wascht er,
=
—ona, f.; —otear, v. tr. oppoetsen.
frei/dura, f. bakken, bakking; wat dient
c m te bakken; dets gcbakkens; —le,
la, m. f. non, ridder.v. e. mil. orde;
m. kapelaan daarvan; —'r, v. tr. bakken.
fren sr ia, f. zadel-makerij, -womkel; —o,
m. werk-man diie bitten maakt; wissel -wachter.
frem/si, m. of —sia, f. doilheid, razernij,;
—(é)tico, a. dolzinnig.
fren illar, v. tr. strijken en vast-leggen
(riemen); —illo, m. tong-riem; mu.ilband; bandje v. eik el en voorhuid;
stuk tooiw; —o, m. toom, bit; rem
(ook fig.); tascar el freno, aan de
toom bijten, ongeduldig zijn, spijtig
zijn; trocar los fren DS, verwarren, 't
eens voor 't andere houden; —ologia, f. frenologie; —ologo, m. frenoloog.
frent/al y a. van 't voor-hoofd; —aza,
groot voor-hoofd; —e, f. voor-hoofd;
voor-kant (van munten), over-kant;
front; gevel; f am. adv. en prep. aan
den overkant, tegenover; f rente de banderas, vooraf-gåande vaandels; hacer
fren te, het hoofd bieden; nakomen
(verplich tingen); f rente a f rente, \TLak
tegen-over elkaar; en f rente, tegenover; frente por frente, juist aan de
over-kant; al frente de, aan 't hoofd
van; de frente, voor-waarts!; —ero,
m. vathoed; —udo, a. f am. met breed,
hoog voor -hoofd.
freo, m. (zeet.) smalle zee.-straat tussenen twee eilandjes.
fresa, f. aard-bezie; geplooiide k r a a g ;
—1, m. aard heien-bed; aardbei-struik.
fresc/a, f. morgen-, maar vooral avondkoelte; fa m . salir a la fresca, *s morgens voor of 's avonds n a de hitte
uitgaan;
fam.
onhebbelijkheid;
—
a cli on a.
patert je-goed -leven -achtag;
:
—al, een gszms gezouten (visch); —
amente, adv. kalm-weg; zoo even;
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—o, a. frdsoh, koel; onvoldaan; versch*
pas aangebracht of gemaakt; koelbioedig; tam. beber fresco, geesn ongerustheid opvatten; estar, quedar of
quedarse fresco, wan-boffen; esta V.
fresco, mu ds u wel-afl quedarse tan
fres:o, volkomem. koel-bloedig blijven;
—on, a. frisch-wangig;
—or,
m.
frischheid,
koelte (luclit); vleeschkleur (schilderk.); vulg. =
—ura;
frischheid, koelte; koelbloedigheid; e n gene erdheid; oinhebbelijkheid, plat heid;
onversehilligheid voor iets.
fres^ro, m. -a, f. aaidbti-hrindelaar -stjer.
fresn al, m. esschen-aanplant, -boschje;
—o, m. essch(e-hout).
freso, m.; —m, m. haag-appel, groote
aardbei.
fresquera, f. frisch-hauder v. spijzen
(soort kooi).
fresquista, m. f. fresco -schilder.
frey, m. .broeder, ridder v. d. militaire orden.
frez of frez/a, f. uitwerpselen van soanmige dieren; visch-kuit; vraat-zucht
(der zijde-wormen na huids-wisselmg);
—ada, f. deken; —ar, v. intr. vuil
doen (van dieren); vreten (zijde-wormen); kudt-schieten, daartoe bijeenschoien; de grond omwoelen, sporen
achter-laten (wild dier).
friab ilidad, f. broosheid, vergruisbaar'heid; —le, a. bros.
f ria Idad, f. koudheid, koude; meer:
koelheid,
engevoeligheid;
mindere
gloed; vochtigheid; mis-plaatst woord;
—mente, adv. koel(tjes), koud (zonder gloed of gratie); —(å)tico, a.
kouwelijk; zot.
fric/acilon of —cion, f. wrijving, inwrijving.
frica/ndo, m. fricandeau; —r, v. tr,
wrijven; —sé, m. of —sea, f. vleeschragout.
friega, f. (in)wrijving (met flanel b.v.).
friera, f. „wdnter" aan de hiel.
frigid/ez, f. koelheid, koudheid (fug.);
impotentie; '—0, a, koel, koud (fig.).
frigorifico, a.
koud-makend (mengsel
b.v.).
frio, a. koud; impotent; gloedloos; m.
koude; hace frio, het is koud; lam.
quedarse frio, verrast, over-bluft zijn;
sangre f ria, koelbloedigheid; (frio)lento, a. kouwelijk; (frio)lera, f. kleinigheid.
f r Is/a, f. baai, duffel; frizeer-maehine;
genopte wol; caballo de f risa, Spaansche ruiter; —ado, m. soort sterk
pluizige zijde; —ador, m. krul- of
nop-ijzer, -maehine; —adura, i. noppen; —ar, v. tr. krullen, noppen; fam.

frumental

even aanraken; nauwelijks ontkomen;
tegen-de-draad-in strijken; intr. overeein-stemmen, simpatizeeren; —(Fris)ia, Friesland; —o, m. fries (platte
lijst);
behangsel-rand; pl. schilderwerk a a n kap ot zoldering van zalen
enz.; —ol of —oles, tuin-boonen; —
on, m. —ona, f. Fries, Friezin; a.
Frie sch (paard b.v.).
frit/a, fritte (voor glas-bereiding); zand
e n zout (voor dd.); koking daarvan;
gckaleineerde stof; —ada, f. bakkang,
gebak (mengsel van gebakken dingen);
—ar, v. tr. tot glas te verwerken stof fen ,,'kalcåneeren"; —ero, m. werkman voor 't „kalciineeren" of gloeien;
—o% a. gebakken; fam. estar frito, aan
lager wal zijn a. a.
frivol idad, f. wuftheid, beuzelachtigheid:
'—o, a. wuft,. beuzel-achtig.
frond/osidad, f. blader -rijkdom; weelderigheid (v. planten -groei); —oso, a.
blader -rijk, lommer -rijk.
front/al, a. van 't voor-hoofd; voorhoofd-band (tegen hoofd-pijn en v.
e. n^n), pranger; werk-tuig v. e.
gitaren-maker; kop-riem; —alera, f.
versiering voor een altaar; —«ra, i.
grens; —erizo, a. v. d. -grens, tegenover-gelegen; —ero, a. tegenover-ligg e n d ; m. = frentero; hoold v. grenstroepen; —il, m. kop-mat voor ossen;
kop-riem; —in 3, a. met een teeken
. aan de kop (paard).
frontis, m. (bouwk.) hoofd-gevel; driehoekige versiering boven deur, venster a. a.; —picio, m. idem; en: voorplaat (v. boek).
fronton, m. =
frontis 2; en (zeet.):
steile in zee uitstekende berg; fronton de popa, spdegel(-versiering).
frot/acion, f. wrijving; schuring; scheuking; —e, m. idem; —adura, f. of
—amiento, m. idem; —ar, v. tr. wrijven; scheuken; schuren.
fruct/escencia, f. vruchten-tijd, tijd voor
't rijpen; —ifero, a. vrucht-dragend;
—ificacion f. vrucht-zetting, -dragingj
vruchten-tijd; doen vrucht-dragen; geheel der bloem- en vrucht -deelen; —
—ificar, v. tr. vruchten voort-brengen,
dragen (ook fig.); —uoso, a. vruchten vooirt-brengend; nuttug.
frugal, a. sober; —idad, f. eenvoudigheiid; so ber neid.
frugi/fero = fructifero; —voro, a. vruehten^etend.
frui/cion, f. genot; —r, v. intr. gendeten;
tr. genieten v. e. lang-begeerd iets;
—tivo, a. voordeelig, aangenaam.
frument/al, of —icio, a. van 't graan
of de tarwe.

frunce

<

fruitce, m. frans, rimpel, plooi.
fruifci/miento, m. fronsing; leugen, yerd k h t s e l ; —r, v. tr. fronsen; plooien,
ompeLen; (de waarheid) vérbloemen;
r. een. verdrietig gezicht zetten.
f rusler/a, f. metaal uit afval; — ia, f.
nietigheid, beuzelarij; nietige som.
fustr/£'neo, a. zonder uitwerking: —ar,
v. tr. verijdelen; berooven van iets
dat iem. toekomt of dat hij verwaeht;
—atorio, a. ijdel, nutteloos.
f rut/a, f. vrueht, fruiit; graan. veldvrucht; f ruta de sartén, pan-gebak;
{ruta nueva, nieuwe vruchten; —a jes,
m. pl. loof-werk met vruchten en
blc-emen; —al, a. vrueht<liragend; å"rbol frutal, vrueht-boom; —era,
f.
wuehten-verkoopster; —erla,, f. vruchten-zaak, -winkel, -bewaarplaats; —
ero, m. vruchten-verkooper; vruchteschaal; mandje met nagemaakte vuchten; vir. mand; doek daarover; vr.
stuk (schilderjj); —escenie, a. struikachtig; '—ice, m. struik; —illa, f;
soort korreJs waarvan roze-kransen
gemaakt; —o, m. vrucht; pl. veldvruchten, oogst; fruto de bendicion,
w^ttig kind; sacar fruto,
voordecl
trekken.
fu, int. uitroep v. boosheid; geblaas v.
e. kat.
fucar, m. arijk-aard.
fucsia, f. fochsia.
fuego, m. vuuir; „ brand"; haard, huisgezin; gloied; vuirigheid; jfuego! vuiur!
fuego de San Anton of San Ant6n,
,, br and" over 't heele liehaam; echar
fuego, gloeiend heet zijn, opvlammen
van drift; tener fuegos, voortvarendheid hebben; fuegos artificiales, vuurwerk; fuego fatuo, dwaallicht.
fuell/ar, m. kaarsen-versiering van verguld papieir; —e, m. blaas-balg; plooi
(>in kle ar en); beweegbare rijtuig-kap;
opeen-gepakte berg wolken; fam. verkldkker, bespieder.
fuente, f. brom; fon team; schotel; fuente
de mar, spuit-viseh; grijze zee-anemoen.
f uer (a), adv. ziie a fuero; —a, adv.
en prep. buiten; (zonder de) behalve;
fuera de pohlado, buiten bewoende
oorden; salir fuera de casa, erop uitgaan, boodschappen doen; fuera de
tiempo, ontijdig, ongelegen; ir fuera
de camino, niet weten wat men zegt;
por de fuera, buiten af, van buiten;
de fuera parte, van buiten-af; fuera
de, behalve, buiten; jfuera! weg, uit
m'n weg! fuera de si, buiten zichzelve;
f. open zee, „ruime s o p " : —as, adv.
= —a; —0, m. gerecht; recht-spraak,
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rechtsgebied; irechter-stoel van 't geweten; geestelijke jurisdiktie; voonrrecht eener bepaalde betrekking, v.
e. volk, privilege; fuero militar, voorreeht orn door een mil. rechts-kollege bereoht te worden; a fuer(o)
de, .in de hoedanigheid van, krachtens; pl. privilegién, (sing.) het recht
dat iem. zich aanmatigt; reconvenir
en su fuero, iem. voor zijn natuurlijke rechters dagen; —te, f. sterk,
krachtig, stoer, groot van stuk; zwaar
(tabak, wijn a. a.); m. fort, versterkte
plaats; bijzonder talent; adv. flink,
hard; dé V. fuerte, klopt u maar
hard; onbuigzaam, onwrikbaar; en lo
fuerte, op 't ergst; —za, f. kracht;
fort; fusrza mayor, overmacht; sacar
fuerzas de flaqueza, 't hoofd v ophouden in tegen -spoed; a fubrza de, door
ve el; pl. troepen, kirijgs-macht.
fuete, m. Ara. Cuba etc. rij-zweep,
zweep.
fufu, m. Am. Cuba, de eg v. a ard-vruchten of pisang.
fug/a, f. vlucht; (muz.) fuga; aandrifit,
jeugdige onbesudsdheid; poner(se) en
fuga, op de vlucht gaan (drijven); —
acidad, f. vluchtigheid; —arse, v. r.
de vlucht nemen; —itivo, a. (voort-)
vluchtig; wat makkelijk verloren gaat;
(poet.) = —az, a. vluchtig.
fuina, f. soort girooite wezel; steenmarter.
fulano, m:. Dinges, N. N.
fulg/en:ia, f. - - —or; —ente, a. (poet.)
schitterend, fonkelend; = —ido; —
or, m. glans, fonkeling; —ural, a.
van de bliksem; —urante, a. bliksemend, flikkerend; (poet.) fonkelend;
—urar,
v. intr.
glanzen, f onkelen;
(neer-)bliksemen. flikkeren.
fulica, m. koet, (watervogel).
fuliginoso, a. walmend, roetig.
fulmin acion, f.- neerbliksemiing, uitvaardiging v. e. ban-vloek enz,; —ado,
a. door de bliksem getroffen; —ador,
a. (poet.) (neer-)bLiksemend; —ante,
a. ve el geraas makend; knallend op
't vu'ur; —ar, v. tr. knallen, uiteenbairsten; uitvaairdigen (bul, ban-vloek);
intr. razen en tieren; —ario, a. bli'ksem-vormend; —ato, m. knal-prepar a a t ; —'eo, a. poet.) gelijk de bliksem; —'ico, a. in: åcido fulminico,
knal-zuur; —oso, a. (poet.) = —ante.
fulle/ar, v. intr. valsch spelen; —resco,
fulle/ar, v. intr. valsch spelen; —resco,
a. van de valsche speler; —ria, f.
fam. bedrog bij 't spel; —ro, m. a.
valsch(e speler); Am. Col. ingebeeld
(mensch).

fullooa
{ullena, f., fam. rumoerige ruzie.
fum/ada, f. trek (aan sigaanr of pijp);
—adera, f. rooktafeltje; —adero, m.
rook-gelegenheid, kroeg; —ador, -a,
m. .f. rooker; —ante, a. rookend; —
ar, v. tr. rocken; intr. rook afgeven;
arada, f. rook-walm, -wolk; stopsel (v.
pijp); —arola, f. scheur waaruit vulkanische dampen opstijgen; —ifero, a.
rook-uitstootend, -afgevend; —ifugo, a.
rook-verdrijvend; —igacion, f. berooking (met kruiden, airomatisehe harsen
a. a.); bloot-stelling a a n ro ok; rooking (van vleesch a. a.); — igar, v.
tr. (be)rooken, a a n rook bloot-steilen; —igatorio, a. van of voor berooking, bloot-stelling -aan dampen;
m. berookings -toestel; r eukwerk -brån der;—ista, m. rook-verdrijver (man);
—isteria, f. rook-verdrijverij; —ivoro,
a. rook-verbrandend; m. hol toestel
op een licht o m de rook erin te doen
verdwijnen; pl. kachels, foirnuizen; —
osidad, f. xbokerigheid; —cso, a. rookerig.
funåmbu!o, m. kooorde -danser.
funcién, f. funktie; uitoefening, amtsbezigheid; uitvoering, opvoering, plechtigheid, publieke vermakelijkhedd; gevecht; pl. waarneming, ('t) in de plaats
doen van iets of ierri. ånders: eso
hace funcidn de, dat doet de dienst
van; —(on)al, a.; —(on)amiento, m.
werking v. d. levens-funktién; —(on)ar, v. intr. werken (orgaan, machine);
—(on)ario, m. amtenaar.
funda, f. omslag, ombulsel; overtrek;
sloop; pistool-taseh; —cion, f. stienting; grond-legging, girondslag; —do,
a. gegromd; goed gesteund; —dor,
-a, m. f. s t k h t e r ; —mental, a. fondamenteel; grond-(stellingen b.v.); —
mentar, v. tr. de grondslagen leggen;
opriehten, verzekeren, grond-vesten; —
mento, m. grond (-slag); aars; —r,
v. tr. stkhten; opriehten; g r a n d e n ; ' r .
ziich gronden.
fund/ente, a. sap-rijk, in de m o n d s m e l tend; zacht -makend; m. smelt-middel;
—eria, f. smelting, smelterij; —ible, a.
smeltbaar; —icion, f. = —eria; —ir,
v. tr. vloeibaar maken; snei uitgeven
(geld), verkwisten; mengen (kleuren);
r.
smeltemi, smeltbaar zijn; ineensmelten; —o, m. bodem.
finebre, a. begirafenis-(plechtigheid b.v.);
sombeir, doodsch.
funera/t, a. v. d. lijkdienst of uitvaart;
m. begr afenis - (plechtigheid), udt vaart ;
a la funefala, adv. met de wapens
onder a r m bij mil. geleide v. e. begrafenis; —les, m. pl. uitvaart, lijk-
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futura

di en st; —rio, a. van de begrafenis.
funéreo, a, (poet.) begrafenis-.
funest/ar, v. tr.. bezoedelen; •—o, a.noodlottig, ramp -spoedig.
fungo, m.; — sidad, f. wild -vie esch- vor ming; —so, a. wild-vleesch of fungusachtig.
funicular, a. met koorden, daaruit bestaand; måquina funicular, machine
met een samen-stel van touwen, om te
hijschen of tillen;m. tandrad-spoorweg,
furgon, m. miilitaire kar, vracht-wagen.
furi/a, f. wcede, razernij; furie; —bundo,
a. e n s. >ra.zend(e), in een vlaag v.
razernij; woedend; driftig (man); —
—oso, a. woedend, razend; buitengewoon, hevig.
furor, m. woede, razernij; buiten-sporige
lief-hebherij voor iets; groote opgang,
,, furore".
furriel, m. fouirier; opzichter o v e r d w a n g arbeiders; fourage-meester in de koninkl. stallen.
furrie/la of —ra, f. skutel-bcwaarderschap in 't palcis.
furtiv/amenie, adv. steels-gewijze; —o,
a. steejsch.
furunculo, m. karbonkel (gezwel); # (fumncuIo}so, a. karbonkel-achtig.
fuse /a, f. zwarte eend; —o, a. somber,
donker.
fusiblc, a. smeltbaar ^ (ook -fusil).
fusil, m. gewecr (om* te schieten); —amiento, m. fusileering; —ar, v. tr.
fusileeren;
—azo, m. geweer-schot;
—eria, f. met gewerien gewapende
troep; geweer-vuur; —iero, m. fuselier.
fuslon, f. (samen-)sme.l ting, menging.
fusor, m. smelt-kroes, -pan.
tusta, f. ouderw. roei-scheepje met zeilen; rij -zweep; koetsiars-zweep; klein
brandhout; soort wollen stof; —'n, m.
half-katoenen stof,^ meestal voor voering: —nero, m. fustan-werker (zie
beven).
fuste, m. hoLiten onder-stuk voor verschillende machines; houten ziij-stukk e n van 't zadel, schacht (zuil, lans);
(poet.) lans; ('t) wezen(lijke); —ro,
a. schacht-achtig; m. draaier (werkm a n ) ; —te, m. geel verf-hout, sumak.
fustiga/cion, f. afranseling met zweep
of stok; —r, v. tr. afranselen.
fustina, f. metaal-smelterij.
futesa, f. fam. nietigheid, min sommetje a. a.
futil, a. beuzel-achtig; wuft; (fuiil)'dad,
f. beuzel -achtigheid enz.
futur/a, f. beloftie v. e. betcrekking, goed
a. a., verloofde; —o, m. toe-komst,
toe-kornende tijd; aan-ståande echtgenoot; a. toe-komstig.
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galena

G.
G., ge, naam, v. d. letter.
gabacho, -a, m. Fransch-man, -e; a.
Fransch (minachtend), groot . (soort
duif m. ve er en a. d. pooten).
gabån, m. jas, over-jas.
gabardina, grof over-kleed; kiel.
gabarr a, f. plat-boomd ri.våer-vaartuig;
lichter; soort visseners-vaartuig; —aie,
m. lichter-geld; —ero, m. schipper
eener gabarra; matroos die ze laadt
en lost; —o, m. gezwel onder a. e.
paarde-poot; ,,pip", — pepiia; fout
in laken-weefsel; d m k k e n d e last; fout
in rekening.
gabazo, f. udtgeperst sulker-riet.
gabel a, f.
zout-belasting;
verkoopplaats; f am. iedere belasting; drukkende last, verplichting.
ga(bina of gabinilla, f. rondbolliige hoed,
„dop".
[ nlmg^s enz.
gabinete, m. kamertjc; kabinet (des kogacela, f. gazelle ('t mannetj.e gacel).
gacet/a, f. 'kramt; —ero, m. journalist
of verkooper van kranten, ook fig.;
—sta, m. krante -lezer, liefhebber v.
nieuwtjes; redakteuir v. e. gaceta.
gach/a, f. p a p ; —as, f. pl. mais-pap;
fam. allerliei lepel-spijzen; a gachas,
op handen en v oe ten; hacerss a las
gachas, zich wennen aan wat bchaagt; —eta, f. veer (v. e. slot);
—0,
a. de kop laag
houdend
(paard, t e n vooral os), gebogen ('t
hoofd); —6n, a. fam. snoezig (kind);
vleiend, vleierig; —onada, = —oneria, f.; —onear, v. intr. vleien, flik flooien, vertrcetelen; —oneria, f. fam.
aanvalligheid,
aamtrekkelijkheid;
—
uela, f. == gacheta; —umbo, m. houtachtige bast, senil'.
gachupin, m. (Am. Mex. enz.), Spanjaard, = cachup;n.
gaditano, a. en s. iemand van Cådiz,
Gaditaansch.
gaf a, f. krom ijzer om handboog te
spannen; pl. fam. bril; sing. stok
met een of twee weer-haken; —ar,
v. tr. met een gaffel of m. d. nagels
pakken; —iedad, f. of —«z, f. eiletfantiasis (soort lepra); samentrekking der
zenuwen, die hand- of voetbeweging
belet; —eie, m. gesp, h a a k ; —o, ni.
lepra -lyder; a. lam aan handen en
voeten; Am. met zeere hoef (paard)
a. a.
gag/o, m. Am. stotteraat; —uear, v. intr.
A m . ' P e r u , stotteren.

gait a, f. doedel-zak; (dunne magere)
hals; fam. hoofd, „kobus"; fam. salir
con una gaita, een lastig verzoek
doen; estar de gaita, aangeschoten
zijn; —eria, f. harlekijns-pak; smaak
om zich zoo te kleeden; —ero, m.
doedel -zak -speler; licht -hoofdig mensen,
w i ens spreken men nooit in ernst opvat; a. dwaas, vroolijk, en die aaardigheden verkoopt niet van zijn leeftijd.
gai e, m. salaris; (iron.) gajes del oficio, tegens v. e. •beroep; —o, m. afgeseheuirdde boom-tak; takje v. e.
druive-tros; kegelvormige tros (v. iedere vrucht); partje v. e. sinaa.sappel;
—oso, a. met veel takken.
gala, f. (hof-)feest;
gaki-kleod; vertoon; llevarse la gala, uitmuoten.
galabardera, f. w åtte roøelaar.
galafate, m. kalefatering; handige dief;
pl. politie-agenten, kruiers; —ar, kalefateren.
galån ; m. knap, wel-gebouwd man; geliefdc, hofmaker; prmer galan, tooneel-speler vooir de' jong-minnaars-rollen.
galan smente, adv. op bevallige, galante
wijze; —cete, m. sa&et-joniker; jong
minnaar (tooneel); —ia, f. =
gala-nura; — o , a . mcoi, vernuftig, schrander; —te, a. hoffelijk, galan^; —teador, m. hof-maker; —tear, v. tr. 't
hof ma.ke:n; paaien; —teo, m. hofmakerij; —ter<:a, f. hoffelijkheid; ridderlijkheid; edelmoedigheid; —ura, f.
too>:; sierlijkheid; gulheid, edelmoedigheid.
galapag'ar, m. plaats, waar veelsehildpadden zijn; -'-o, m. schild-pad; staaf
koper, lood of tu; gleuf waar 't
ploeg-ijzer ingaat; spleet in paardehoef; stil-zwijgend mensch; tiene mås
conchas que un galåpago, hij verbergt zo^rgvuldig zijn gedachten; (galspag)uera, f. vijver om schdldpadden
levend te houden.
galapo, m. t ouw -slagers -w udt; drijf-tol.
galar.don, m. loon, gratd fik atle; —donar,
v. tr. beloonen.
gålata, m,. f. en. a. Ga?a;uiér, Galatis'ch(e).
galban^, f. fam. mat-hedd, looni-heid;
—^ero of —oso, a. fam. lui, slåp,
week; '—o, m. galbanum-gom.
gålbulo, m. cipres-appel.
galega, f. geite-klaver (vroeger in de
geneesk.).
galena, f. lood-glans.

-gate no
galeno, a., (zeet.) matig (wind).
galeo, m. zwaard-visch; —'it, m. galjoen (oud schip).
galeo/ta, f. galjoot, lange
overdekte
schuit; —te, m. galei-boef; —to, m.
koppelaar. ,
galer/a, f. galei (oud-vaa>rtuig); dwangarbeid; kar met vier wielen (v. e.
vracht-rijderij);
verbeter -huis
voor
lichte vrouwcn; deel-lijn (bij de deelcng); schaaldier dat op de g a m a a l
lijkt; rij vlarn-oveins van 't zelfde
vuur; rij beddcn zdekenhuis; —ada,
f. galei-vracht; ,,galei" (druk); —ero,
m. karre-voeder bij vrachtrijderij.
galerfa, f. galerij; g a n g ; mijn-gang.
galerlrt, m. houten galei (druk).
galerno, m. koude N.W. wind, ook
galerna, f.
x
Gales, Wales; la Nueva Gales del Sur,
N. Z. Wales.
galg/a, f. teef v. e. haze-wind; molen-steen (v. e. olie-molen); van een
helling rollende en opspringendie steen;
armenbaar (naar 't kerkhof); sooirt
kwaad-aardige huiduitslag om de hals;
anker-spil; kat of klein anker; spamketting- of rem v. e. rijtuig; pl. linten
om de schoen aan 't been vast te
maken (aan dames-schoenen); —o,
m. haze-wind-hond; fam, échele V.
un galgo, 't ås verloren moeite; —
uerto, a. hazewind-aehtig; —ala, f.
(zeet.) smcersel van kalk, oli en teer.
gålgulo, m. klap-ekster.
gålib/o, m. mal, model voor een schip;
omtrek v. d. kiel; snit der achterdeelen; sierlijfoe veirwijding (in våas,
gezkhts-hoek a. a.); ijzeren boog a.
d. stations om te probeeren of een
geladen wagon door een tunnel a. a.
kan.
galic/ano, a. Gallikaansch; —ismo, m.
gallicisme, aan 't Fransch ontleende
uitdrukking.
Galicia, f. Galioié (n
Spanje).
galicista, m. f. iem. die galieismen bezigt, = galiparlista.
gålico, m. (ziektek.) sifiiliis; a. Gallisch.
galicoso, a. en s. (volta.) sifiliiitiisch.
galilé/a, f. Galilea, voor-portaal of kapel a. d. ingang v. e. kerk; —o,
a. en m. f. Galileesch, van Galilea.
galillo, m, huig.
gali/matias, m. war-praat; —parlista, =
galicista.
gali/o, m. wal-stroo (plant); —podio,
m. witte wierook, vloeibaire pijn-hars;
—zabra, f. vaairtuigje in de Middell.
Zee met Lat. zeil.
galoch/a, f. overschoen; —ero, m. verkooper of maker daarvan.
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galon, m. galon.
galon/eadura, f. galon-booirdsel; —ear,
v. tr : galonneeren, omboorden met gal e n ; —ero, m. galon-fabrikant; —isra,
m. kadet-korpoiraal of -sergeant.
galop, m. galop (dans); —ada, f. ('t)
galoppeeren; eindje in galop; soort
Russische d a n s ; —ar, v. intr. en tr.
(doen) galoppeeren; —e, m. galop;
haast, vaart; dracht oorvijgen; a galope of d s galope, in allerijl, heel gauw;
—ear, — —ar; —eo, m. =
—e;
—in, m. loop-jengen; straat -jongen,
bengel; niets -waaerdig ' mensch; f am.
fig. gewiekste kerel, die z'n wereld
kent; —o, m. == —n.
galpon, m. opslag-plaats op een dijk
bij een haven; Am. Peru enz. slaapgelegenheid voor slaven en andere
werkHeden op een plantage.
gal van ico, a, galvanisch; —(an)ismo,
m. galvanisme; —izacion, f. galvanizatie; —(an)izar, v. tr. galvanizeeren.
galvan åmetro, m. galvanométer; —oplastia, f. galvanoplastiek.
galla, f. gal-noot.
galladura, f. „hane-tree" van 't ei.
gallard/a, Sp. dans, en de muziek daarbij; druk-letter tussenen klein-romein
en klein -tekst; —ear, v. intr. kranig
of flink praten, optreden a. a.; —ete,
m. (zeet.) wimpel; —ia, f. flånkheid,
viefheid; wat al te vrije taal of handeling; kranigheid; —o, a. kranig,
flink, welgebouwd.
gallar/eta, f. smient (sooirt eend); —
uza, f. soort kap-mantel; gente de
gallaruza, land-lieden.
gallear, v. tr.
„treden" (haan a. a.):
dntr. haantje de voorste willen wezen;
r. toornig worden.
galleg/ada, f. troep Galdciérs (uit Sp.
GaHcié) die m andere prov. werk
zceken; eigen-aardigheid of trek dier
lieden; Galicische dans, muziek; —o,
a. e n s. Gaiicisch, Galicåér, -sche.
gallera>.f. Fil. hane-vechtplaats.
galleta, f. scheeps-besehuit; soort spuitflesch; sjako-plaatje (bataillcn, kompagnie), Am. Cuba, oorvijg.
gallena, f hen, kip; wijfje van alle
hoender-achtigen; m. laf man; f am.
echar utia gallina, een hen laten
broeden; gallina ciega, blinde-mannetje; viva la gallina aunque con su
pepita, laat ons lijden, m a a r trachten
te leven; de rio, water-hoen; —inå"ceos, a. en m. pl. hoender-achtig(en);
—inaza, f. hoenderachtige roofvogel,
kippe-poep; —fnazo, m. fam. Méx.
soort dans; fam. oude hoed v. sold a t e n of beamten; soort zwairte raaf;
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(fig. veracht.) zwart, zwart -achtig; m.
Am. gler, = aura; —ineria, i . hoender-markt; lafheid; —inero, m. kippen-hok of -ren; ho ender-koopman;
kippe-mand; (zeet.) kippen-hok aan
boord; f am. gekakel onder vrouwen;
—inieta, f. == —ina de rfo; —ipavo,
m. kalkoen (ook pavo, -a); —ito
of —illo, m. haantje; jonge durf-al
tegen-over vrouwen; gallito de lugar,
haantje van 't d o r p ; —o, m. haan;
gallo silvestre, bosch-haan; gallo de
pelea, kemp-haan; salir con su påta
de gallo, van de h a k op de tak
springen; ojo de gallo, ekster-oog; correr gallo, buitens-huis slåpen; tener
mucho gallo, trotsch doen; lev^ntar
el gallo, de stem verheffen,
gallof a, f. stuk brood (aan bedelaar);
Frans ch broodje; mengsei van soe,pgroenten; aalmoes a. d. Santiagopelgrims; land -loopers -, luilakke -leven;
verhaaltje, klets -praatje; —ar of —
ear, v. intr.
land-loopen, luilakken;
—ero of —o, m. land -looper; koopje,
makkelijke aanwinst.
gallon, m. (bouwk.) knop; zode voor
„tapia's".
gama, f. (muz,) toon4adder; wijfje v.
e. dam-hert.
gamacha, f. bastaard -nachtegaal
met
zwarte kop.
gamar/ra, f. dubbele spring-teugel; —
za, f. Sirische n,'et (plant).
gambaj (of gambax), ni. gewatteerd
wambuis of jak.
gåmbaro, m. garnaal, = camardn.
gamb/arse, v. r. Am. Cuba, kromnie of
verdraaide beenen krijgen.
gambet ada, = —a, dwars-sprong; •>—
ear, v. intr. kromme sprongen mak e n (paard); —o, m. korte manetl.
gambotes, m. pl. (zeet.j knieén, stutten.
gamell/a, f. uithoUing van "t juk v.
e. os; etens-trog; walletje in tudnen;
—on, m. biak om drudven in te ftøeden.'.
gam/ezno, m. jong dam-hert; —o, m.
dam-hert.
gam/on, m. affodil (bloem); —onal,
m. grond m. veei affoddllen; Am;
m a n v. ånvloed op de plaats, carique.
gamonito, m. wilde loot onder aan een
boom.
gamu/ceria, f. zeem-leder-f abriek;
—
cero, m. zeem-leder-maker; —no, a.
dam-hert-(leder)-achtig; —uza, f. gems
(-leder); zeem-leer; — uzado, a. gernskleurdg.
gan/a, f. lust, trelk; de buen a gana,
heel graag; de mala gana, met tegenzdn; no me da la gana, åk heb er
geen trek dn; estar sin ganas, geen
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eetJust hebben; —aderia,- f. kudde;
vee-handel; vee-teelt; —adero, m. veeeigenaar; -handelaar; —ado, m. vee,
kudde; zwerm (bijen); vacuno, rundvee; Ianar, wol-vee; de cerda, zwijn e n ; —ador, -a, m. f. fam. die goed
zijn kost verdi ent, werkzaam men sch;
a. =
ganancioso; —ancia, f. verdienste, wdnst; fam. estar de. ganancia,
gelukkig zijn (dn .'t spel); —ancial,
rn. verdienste, profijt, a. profijtelijkj
winst-aanbrengend; wimst; pl. in de
gemeenschap verwoirven goederen; —
ancioso, a. wdnnend, verdienend;wmstgevend; —apån, m. man die allerlei
karwekjes doet; —ar, v. tr. wdnnen;
verdiienen;
voordeel trekken;
zich
meester m a k e n van; ooikoopen; ganar
el jubileo, in de kerken gaan in
tijden van jubel-fees ten, om algeheele kwijt-schelding.
gan^h/ero, m. sjouwer.; man die hout
in de ri vi er m. e. lange stok m.
haak bestuurt; —o, m. boom, bootsh a a k ; staak met weer-haak; h a a k ;
—oso, a. haakvorm-ig.
gandalfn, m. schild-knaap.
gand/aya, f. lui, vagebondeereind leven;
so ort muts; an dar a la gandaya,
straat-sldjpem, lånt erf an ten; —ido, a.
rn. hongerig, gulzig; —ir, v. tr. eten;
—ujado, m. geplooid garneersel; —.
u]ar, v. tr. ploofen, fronsen; —ul, m.
f. en a. fam. lui(lak), landlooper,
zwervend; —ulear, v. intr. dag-dieven;
—ulcra, f. koppelaarster.
ganialon =
gonfalon,
lans-vaantje,
(kerk) »bani;r; —(cn)ero, banier-drager.
gantoiro, m. f. en a. (volkst.) schelm(sch),
deugniet.
ganga, f- hazei„ 0 f water-hoen der
Pireneeén; koopje, aarddg meevallertje.
ganglio, m. zenuw-knobbel, -knoop.
gangoso, a. door-de-neus-sprekend.
ga;ngren/a, f. koud-vuttr;
aanstekelijk
kwaad; —ado, a. door koud-vuur aangetast; verrot; —arse, v. r. koud-vuur
krijgen; gaan rotten; —oso, a. door
koud-vuur aangetast, koud-vuuir-achtig.
gangue/ar, v. intr. door -de -neus - spreken;
— o , ' m. (het) door-de-nsus-{spreken.
gånguil, m. groot visschers-vaartuig; baggersehuit.
ganoso, a. begeerig, belust.
gans/a, f. gans (wijfje); —aron, m.
ganzejong; magere slungel; —o, m.
gans (gent); m. onopgevoed, dom,
mensen; a. lui.
gant/a f. inhoiudsmaat op de Filipijnen
(pl.m. 3 L.);—^e, zeildoek; Gent; —-és,.
—ssa, a. en s. Gentseh-e, Gentenaar.
ganziia f. looper (valsche sleutel niet
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in sle utel voirm); schelm, dief, stille
ver klikker.
ganain, m. dag4ooner; -stoere ruwe
kerel.
gani/do, m. gejank (v. e. hoind); —r,
v. intr. jamkem (hond).
ganote, m. fam. . en Am. keel, strot;
a gariote limpio, luidkeels.
garabat/ada, f. harpoen-worp; —ear, v.
intr. en tar. harpoeineeren; krabbelen;
ompraten; —-eo, m. — —ada, en:
gekrabbel., ompraterij, geklets; —o,
m. haak a a n muur om iets > op te
hangen'; pl. krabbels; onsierlijke bewegingen in 't loopen of spreken;
—roso, a. krabbelig.
garabito, rn. vruchten-stalletje in de open
lucht.
garambaina, f. opdirking.
garaaon, m. dek-ezel; dekkameel; losbandig man.
.garant/e, m. borg; salir garante, borgstaan, zde fiador; —:a, f. waarborg,
gairantie; vaste verzekering; —ir, v.
tr. waarborgen, = —izar.
garapacho, m. soort ragout.
garapii/a, f* gestolde vloei-stof; —ado,
a. gestold; gekonfijt; —ar, v. tr. drank
met ijs klaar-maken, versuikeren; —
era, f. gereedschap v. e. limonadeverkooper om ijs-drank te maken.
garbanz/al, m. met erten beplant terrein; —o, m. 'grauwe ert; garbanzo
ide agua, kaliber v. e. fontein-pijp
a. a,; echar garbanzos a, tot spreken
dwingen; •—uelo, m. ertje; ook: spat
(paarde-zdekte).
garb/ear, v. intr. zekere zwierigheid yertoonen in 't loopen; —ias, f. pl.
soort spijs van allerlei groemten; —
illador, m. wanner; —illar, v. tr. wannem; erts ziuiverein m. d. garbillo;
—illo, ra. soort teenen wan; soort
erts-wam; —in, m. soort haar-netje;
—ino, m. Z.W. wind op de Middell.Zee; —o, m.
bevalligheid, zwier
(vooral in 't loopen); natuurlijke ge«
makkelijkheåd om alles aan te pakken;
beminnelijke voorkomendhedd;
—6n,
m. mannet jes -patrijs; —oso, a. zwderåg, bievallig in 't gaan a. a.; die
gaairne goed en snei helpt; —ullo,
ra. standje, oploop, verwarring.
garceta, f. zil ver -reager, = garzola; bullepe es om dv/ang -arbeiders te ranselen; pl. geweiii-uitspruitsels v. e. reie;
neerhangende lok op de slåpen.
gard u j a, f. afval -erts te Almadén; —
uiia, f. steen-marter; —uno, m. fam.
gauw-dief.
garf/a, f. klauw; oude doops-belasting;
fam. echar la garfa, flink aanpakken ;

to

garra

aangrijpen; —ada, f. klauw-greep; —
ear, v. tr. dets in 't water trachtén
te grijpen, om 't erudt te halen;
—io, m. door-haal-haakje, werk-tuig
tot over-spinning met zijde; klamp,
enterhaak; gesp.
gargaj/eada, f. gespuw, gerochel; —
ear, v. tr. en intr. spuwen, fluimen;
—iento, a. dikwijls fluimend; —o, m.
fludm, spuug; —oso, a. = ,—iento.
gar gant/a, f. keel; zee-straat; wreef;
nauwe berg-pas; téner un nudo en
la garganta, een brok i n . de keel
hebben; —ada, f. slok, teug; —ear,
v. intr. tierelieren; (zeet.) een strop
of lus maken; —eo, m.' getierelier;
—Ula, f. keeltje; hals-snoer; soort
karaf op de Filip ijm en.
går gar/a, f. gorgeling; —ismo, m. ('t)
gorgelen; gorgeUdrank; —izar, v. tr.
gorgelen.
gårgol, m. gergel, duig-keep; a. onbevrucht (ei).
gårgola, f. uiteinde v. e. dak-goot;
menschen- of diere-kop a. e. daklijist; lijnziaad.
garifot, a. = pralend, keurig in orde.
gariofilea, f. soort wild^e anjelier.
garit/a, f. wacht-huls je, torentje, opkamertje; optirekjie; hokje; zekere plaats.;
—ero, ra. speelhuis-houder; bezoeker
daarvan; —o, ra. speel-huis, dobbelgelegenneid; spel-winst.
garl/a, f. fara. gebabbel, praatje; —
ador,—a, rn. f. fam. babbelaar, prater;
—ar, v. intr. fam. babbelen; —ito,
ra. fuik; val (-strik); fam. caer en el
garlito, in de val loopen; —opa, igroote schaaf.
garnacha, f. rechters-toga; rechter in
een toga, zijn funkties; soort violette
druif en de wijn daaruit.
garo,. m. zee-kreeft.
garr/a, f. klauw; echar a uno garras,
iierrr. aangrijpen, de klauwen naar hem
luiitslaan; gente de la garra, sehelmenbende;.—-ara, f. water-kruik met tuit;
•—-afal, a. ointzaggelijk (kers-soort); in
't alg. ontzaggelijk of zeer groot: —
afiiiar, v. tr. fam. grijpen, weg-kåpen;
—ancha, f. fam. degen; bloemkolf;
—ancho, m. afgescheurde boom-tak;
—apata, f. teek, ongedierte van wolvee; —apateador, -a, m.' f. krabbelaar, slechte schrijver; —apatear, v.
intr. krabbelen, knoeien (schrift); —
apato, m. krabbel; pl. hanepooten;
—apaton, m. = —apato; cometer un
garrapaton, een groote domheid beg a a n ; —ar, v. dntr. op zijn anker
rijden; —oba, f. St. Jans-brood; —
obal, m. aanplant van St.-Jans-brood-
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boomen; —obilla, f. Sint -Jan s -brood boome-hout (geel -maken van lader);
-^ocha, f. werp-spies; piek der picadores; —ochada, f. lans-woirp n. e.
ståer; lans-wond; —ochear, v. tr. met
een
spies
werpen
(n. e. stier);
—ochon,
m.
werp-spiesje;
lange
band-spies; — føl, m. spoor (v, e.
haan enz.); stompen van afgescheurde
takken; fam. tener garrones, niet
makkelijk heet tie nemen zijn; —otal,
"m. olijven-aanplant, uit stekken; —
otazo, m. knuppel-, stok-slag; —ote,
m. stok, knuppel; wurging, vexstikkdng met een hals-ijzier, sterk verband aan armen of dijen; —otillo,
m, hevige keel-ointsteking, griep; worg
(paarde-zdekte); —ucha, f. blok-kalrol,
takel; —udo, a. met klauwen.
garua, Am. P. mot-regen.
gar ulla, f. over-geblevem druiven in een
plukkers -mand; farn. volks-hoop; —
da, f. troep deug-ndeten.
gårrulo, a. kwdmkeleerend (vogel); praatzdek.
garz/a, f. reager(véeren); —o, m. grijsachtig; —-ota, f. • = garceta; pluim
op een hoed.
garzota, f. ziiver-reiger, e n ; hoed-, heim-,
of paardetuig -pluim.
gas, rn. g a s ; —,a, f. gaas.
gascfin, -a, m. f. en a. Gaskonjer, van
Gaskoinje; —(an)ada, f. zwetserijysnoeverij; —(on)ear, v. tr. zwetsen.
Gascuna, Gascogne.
gasolina, f. benzine.
gas ometro, m. gas-meter, gaso-meter;
~ e o s o , a. gas-achtig, schuimend; —
ificacién, f. gas-vorming, omzettiing
in g a s ; —icable, a. in gas om te
zetten.
[gips; zode.
gason, m. afgevallen stuk pleister of
gast/able, a. wat de moeite waard is
o m uit te geven; —adero, m. uitgave; —ado, a. versleten, uitgegevem;
—ador, -a, m. f. geld-ui,tgever;sidjtsich;
mil. sapeur; condenado en calidad
•de gastador, tot dwang -arbeid veroordeeld; —adura, f. slijtage, •versletenh e i d ; — a r , v. tr. vertéren; verslijten,
afdragem; gewoonlijk , hebben; verliezen, verkwisten; (vulg.) gastar flema,
langzaam zijn; r. (ver-)slij tein; —o,
m. uitgave, vertering; dar el gasto,
verwoesten (vijand in land); ook: het
heele gesprek op zieh nemen (dan
ook hacer cl gasto); pl. kosten.
gåstr/ieo, a. v. d. m a a g ; —onomia,
f. buik-dienst; —onomo, -a, m. f.
lekkesrbek.
gat/a, f. kat, (wijfje); (zeet.) bazaansmars; portuur-lijns -haak, kat-haak; —
Sp.
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gata parida, f. rnagere spiering; hacer
ia gata muer ra, schijn -heilig zijin; pl.
d a k van hooren voor arbeiders onder
een muur; and ar a gatas > op handen
en voeten krudpen; —ada, f. list v.
e. håas, dde ineein-duikt, om de bonden voo-rbij te laten loopen; handige
dåef-stal; guite-streek; —allon, m. fam.
groote schelm; —aiumba, f.: hacer la
gatatumba, vriendschap, ziekte a. a.
voorwenden; -—azo, m. groote kat,
kater; geld-aftroggeldng; Am. P. fam.
fig. woord of uitdrukking met schoone
schijn; —eado, a. met katte vel; gelijkend op de kieuren v. e. kat; m.
hard
Am. meubelhoiut; en == 't
volg.; —leainiento, m. k r a b ; klautering
als een k a t ; — e a r , v. intr. met h a n den en voeten klautleren, als een
k a t klammen; stelen; krabben; —era,
f. gat onder aan deur (voor de kat);
—eria, f. verzameling katten; voorgewende onderworpenheid; lam. bende
deug-nieten; —ero, of —esco, a. van
de kat, van katten, kat-achtig; —
—iliazo, m. ( r t) los-laten v. d. haan
v. e. vuur-wapen; fam. dar gatillazo,
zijn slag missen, missen; —illo, m.
katje, poesje; kiezen -trekker (instr.);
haan (v. vuur-wapen); bovenste gedeelte v. d. hals v. e. muil-ezel, a. a.;
klamp; —o, m. kat, kater; spaarpot, zaik m e t . g e l d ; kulpers -tang; haak
om de kamers in de kanonnen op en
te leggen; fam. geboren Madrileen;
leep, sluw meniseh; de Algala, bizam;
gato montéS; wilde kat; fam. hasta
los gatos quieren zapatos, alle kleintjes wiilem groot wiezien; correr como
gatos por brasas* zondier omkijken
weg-loopen; buscar cinco p:'es al gato,
slåpende homden wakkesr maken; Ile*
Var el gato al agua, overwinnen; —
una, fv = —una; —uno, a. v. d. kat,
kat-achtig; —una, f. 'n kruid; — uperio,
rn. verwarde zaak; —usar, v. tr. aaien.
gauch/ada, f. Am. Arg. (gaucho-) slimheid, streek; —ar, v. intr. Am. Arg.
doen als een „gaucho" —o, a. schejef
(oppervlak waarøp maar in éen rich ting een rechte lijin kan aangebracht);
vee-drijver, boer, Am. Arg.
gaudeamus, m. (Lat.) vermakelijkheåd,
feest.
gavanza, f. egelantier, wilde roos.
gaveta, f. lade; geld-laadje.
ga via, f. rande kuil voor boom; sloet,
greppel; krankzdnnigen~hok; mars-zeil.
gavial, m. Indische krokodil.
gaviazaya, m. = gaviero.
gaviero, m. mars-gast, uitkijk.
gaviet/a, f. bazaans- en boeg-spriet16
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maJrs;-,e, m. houtom bij 't ankerlichten te helpen.
gavilan, rn. toren-valk; roei-pen, dol;
zijde v. d. .punt v. e. schrijf -pen;
"korf" v. d. grcep v. e. Spaansche
degen.
gavil1/~, f. koren-schoof; bender -'ero,
m. 'plaats waar men de zwaden karen
opeen-hoopt.
gavma, f. groote zee-meeuw,
gavion, m. schans -korf ; met wol ge vulde bodemlooze mand, om het hoofd
v. e. loopgraaf te dekken ; hoed met
zeer breede rand.
gavlota, f. meeuw.
gavota, f. gavotte.
gay/a, f. streep (v. gestreepte stof);
-adura/f. strep[ng (v. stof); -ar,. v.
tr. met strepen bedrukkeri (sltof)~ -i,
m. Am. Ch, reuze-kik-vorschj -0, m.
soort ekster, gaai.
,gaza, f. strop; Ius ;-pa, f. fam. bedrog.
oplichterij; -pela, f. rumocrige twist;
pera, f.konijne-hod;samenschol~ng v.
verdachte [~eden; -po, m. jomg konijn ;
fam, ontdekte Ieugen; leeperd;
pon, m, vergrootw. van gazapo: speelhoL
gazmonjada, f. of beter -,erta, f. huiene[,aJrij; -ero, a. of - 0 , (dit ook -s.),
huichelaar, huichelachtig.
gasnapiro, "m, lummel, domkop.
gaznatrada, f. keel-greepj -e, m ..keelopeneng ; -on, nl. = gaznatada.
gazofia,f. afval, dcliekjes, vuilnis,
gazpach.ero, m, e.ten -bremger aan maaiers
a. a.; -0, m. soort voedzame, verfrisschehde pap (van brood, oEe, azijn,
knuflook 'enz.}
gazuza,f. Vlraat-honger,
ge, L(dle 1etteT) g, spr. ehe-e.

gehena, m. GeillielDna, heI.
gelajtlna, f. gelei, ge 'stold s.ap; g,ela-

tine; vell:suiikerde gelei van vriUcntesap;·· -tinoso, a. op gdei a. a. gelijkend.
gelido, a.. (poet.) gestold, hevroren.
gema, f. stlee'll dZiOU't; lede[ -gest,eenlte; knop
(v. plant).
g,emel/a, If. bloem v. e. jasmijn ~t.ak
~eerllit op oralllje-boom; -os, m. pI.
tweelangen; mancheUle ..Jmoopen; too nee[ -kijkerr.
gemi/do, ID. gekreun, zucht; -d<H", -a,
a. len s. kireunellld, leen krieuuend
gelulid gevend.
Gemin/is, m. pI. ·Twleel!ingen (stlerrek.);
-0,. a. dubhel, als .tweeJ.ri.nglen.
,
gemir,v.intr..(i)kreunelIl, z;wa~r ziUch-

ten; .koeren ,(tOil"t,e:l-duilf) ;kraken (huut
v. hcut).

genciana, If.. gentiaan

(plant).

gente

gendarme. m. gendarme; poiitie-soldaat;
-ria, f. gendarmerie.

genea/logta, f.starn-boom; -Iogico, a.
genealogischj -logista} m. genealoog.
gener/acion, f. voort-teling: (najgeslacht;
kroostt -ador, m. en a.voort-b1-eng ..
end, telend ; -ai, a. algemeen; en
'general, in 'c algemeen: por 10 general) over 't geheel, meestal; m. generaal; hoofd v. e. monniken-orde ; gehoorzaal r general de la ley, algemeene
rechts -regels a. a.; -ala} f. rotfel \TOO['
't verzamelen ; alarm;' gcneraals-vrouw ;
-alato, m. generaal-schap ; opper -b:~
V1e1: -alidad, f. algemeenheid ; meerendeel: len la generalldad, voor 't
meerendeel; -alisimo, mi. opper-bevdhebher;-aliza,cion J f. veralgemecning; -alizar, v. tr. ver -algemeenen,
algemcen toepassenj -almente, adv.
in 't algemeen, algemeen; -ativo,
a. voort-brengend, telend, v. d. voorttding.
g,enerico, a. van de (heele) soort of
't (hee1e) geslacht.
gener/o, m. geslacht: soort; pl. artikelen,
waren, stoffen; generos manuiacturados,
manufakturen.
gener.osldad, f -. edclmoedigheid: mildheid ; -oso, a. edelmoedig; mild.
genesico, a. geslachtelijk.
Genesis, {. Genesis, scheppings -verliaal
01£ wordings -leer ~
.
gent/ada, f. humeurigheid ; -al} a. geniaal: van iemands aard of neiging,
eigenaardig ; -alidad, f. eigenaardigheid van humeur ; ...-0, rn. genie:
aard ; ,eagenaardigheid; aa;nleg;
lust
Com [lets te doe'll); g,e:nio vivo, opvbegende, diriftige aard; gle:nio y figura basta la sepultura, tOit het graf'
dezelfde aard en 't z-clfde uiterlijk
(bij de mensch); -tal, a. v. d. voortteliiillg; parties genital,es, teel-deelen;
~tivo, m. genitief; -tor, m. teller,
vader; '-tura, f. = generacion.
Genova, f. Genua.
g,enolJ m. (ze.et,) oplid'llger.
g,enoves, -,eza, m. f. en a. Genue,es,
Genue.esch(le ).
gent/Ie, f. lri,eden, menschen; voJk; fami·
I.ile; troep soldaten; scheeps·volk; gerOte
de bien, fa1:soe'lllijke m1elllschen; de
montera, (muts) of de capa· parda,
(glrauwe malnltel), buatlenJIU[; gente hOinrada, fatsoen,1ijike lui; p,erd:lda, sltecht
Yolk; g:ente de paz, goed Yolk; de
gente en glente, van geslacht op ge·
sla1cht; de plaza, direlll telaars; moza,
jong volk; -jecillC\., f. "kleine luiden"; -iI, a. aardig, sierlijk; gentil
donairie, bevalligheid (:i'll~t spreken);

genuflexion
m. helden; gentilhombre,
edelman
in de omgeving des kondngs; gentilhombre de boca, edel-man die de
koning vol gt, vooral in die kerk; gentilhombre de cdmara, kamer-heei; —
ileza, f. aardigheid, bevalligeh;id (in
't spreken voorail; gratie; voorkomendheid; vaardigheid; —ilicio, a. v. d.
'natién; van ras of familie; —ili:o
a. aan heidenen eigen; —iidad, f.
heidendom; —ilismo, m. gods-dienst
der heidenen; —!o, m. menigte, volkshoop, mensene-massa; —uza, f. heffe
des volles.
genuflexion, f. knie-buiging,
knieling.
genuino, a. echt, zuiver.
ge/odesia, f. landme et -kunde; —odésico,
a. v. 't land-meten; —ografia, f.
aard-rijks-kunde; —ografo, -a, m. f.
aard-rijks-kundigc; —ogråfico, a. aardrijks-kundig; —ologia, f. aard-kunde;
— ologo, -a, m. f. aard-kundige; —o!6gico, a. aard-kundig; —ometra, m. f.
meet-kundige; —ometria, f. meet-kund e ; —ométrico, a. meet-kunstig.
geranio, m. geranium.
gerbo, m. spring-muis.
geren/cia, f.
beheer;
—te, m. beheer der.
gerif al/co, m. =
—te, m. gier-valk.
german/esco, a. van de Zigeuner-taal;
—ia, f. taal der Zigeuners; —'ico,
a. Germaansch; —ismo, m. germa•nisme; —o, m. f. en a. Germaan(sich,
-e), Duitsch(er, -e).
germ en, m. kiem; hane-trée (in ei);
*-inacion, f. (ont)kieming; —inal, a.
v. d. kiem, v. 't kiemen; —inar, v.
intr. (ont)kiemen; —inativo, a. kicming -bevorderend.
gerundi/ada, f belaehelijke hoogdravende of geleerdkliinkende uitdrukking;
—0, m. (spraakk.) gerundium; die met
nadruk spreekt of schrijft; verwaande
dom-kop.
gest/a, f. (oud) geschiedenis, dåden;
•—acion, f. gestatie, tijd van 't zwanger of drachtig zijn; —atorio, a. gedragen (stoel, thans van de Paus);
—ear, v. intr. gebaren m a k e n ; —ero,
m. potsen- of grimassen-maker; —iculacion, f. ('t) gebaren -maken; —
icular, v. intr. gebaren-maken; a. op
een gebaar gelijkend; —ion, i. sollicitatie; bemoeiiing, stap; —ionar, v.
intr. solliciteeren; z k h moeite geven,
stappen doen om doel te ber eiken;
—o, m. gebaar; gelaats -vertrekking,
uiitdrukking: mal
gesto,
ongunstig
voor-komen; me hizo un gesto, hij
gaf me een teeken; esfar de buen
gesto, er uit-zien alsof men
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gestemd is; poner gesto, een leelijk
gezicht zetten; hacer gestos, 't gezicht
vertrekken.
gestudo, a. meestal sleeht geluimd, prui
lerig.
gib/a, f. bochel; vervélendheid; —ado,
a. of —oso, gebocheld.
gigant/a, f. reuzin; heliotroop; —e, m.
reus; a paso de gigante, met reuzeschreden; —ea, f. zonne-bloem,
=
girasol; —eo, a. of —esco, reusachtig; obra gjganiesca, reuzenwerk;
—ez, f reus-achtigheid; —illa, f. kartonnen dwerg met groote kop; kleine
dikke vrouw; opgeschoten meid; —
on, m. vergrootw.; pl. kartonnen reuzen bij optochten; echar a uno los
gigantones, k m . harde
waarheden
zeggen.
gijas, f. pl. spier-kracht;
Gil, Aegidius.
gimnasia of —åstica, f. gimnastiek;
—asio, m. gimnasium, plaats voor
li chaams -oef eningen (Gri eken); —åstico, a. gimnastisch; —oto, m. sidder a al.
gimotear, v. intr. jammeren; —o, m.
gejammer.
ginebr/a, f. ratel; jenever; gegons v.
stemmen; een kaart-spel; Geneve;-—
ada, f. soort gebak; —és, -esa, of —
ino, -a, m. f. en a. van Geinéve>
be won er van G.
genec/ologia, f. ginekologie; —6Iogo,
m. vrouwen-arts.
ginet'a, f. genet-kat (soort wezel); korte
lans; —e, m. ruiter (oorspr. licht
gewapend — ) .
gipaeto, m. lammer -gier.
gir/ada, f. zwenking, wending; kuiteflikker (in 't dansen); —ado, m. op
wie getrokken (wissel); —adcr, -a,
trekker (v. wissel); —aldilla, f. weerhaan, wind-wijzer; 'n Asturische dans;
—andula, f. bundel water-strålen; vertakte kandelaar; diamanten oor-hangers; narcis-lelie, gele amarillis; zon
(vuur-werk); —ante, m. f. trekker (v.
wissel); —ar, v. tr. zwenken, wenden,
draaiien; een „kuite -flikker" maken;
trekken op (wissel, contra); girar una
visita, 'n ambtelijk bezoek brengen
(b.jsschop); (zeet.) zee-roof
plegen;
—asol, m. zonne-b,'oem; (volkst.) opaal;
mesa glratcria, draai-tafeltje met letters (met tombola a. a.); —atorio.,
a. (als) draaiend op of om een as;
puente giratoro, draai-brug; —ifalte,
m. gier-valk; —-o, m. zwenking, wending; trekking (v. wissel), wissel; eirkulatie; beheer, direktie; este negocio
no tiene buen giro, dezie zaak wordt

gis
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niet goed geleid; giro postal, postwissel.
gis, m. krijt, =
yeso; —oso, a.
=
yesoso.
gitan/ada, f. Gkamo -streek of gezegde;
troep Gkano's
of Zigeuners; flik flooderij, hairidige aanhalkig; —esco,
a. v. d. Zigeuners; —o, -a, m. f.
Gdtano, Zigeuner; leeperd; ojos gitanos, mooie oogen vol uitdrukkmg;
casa de gitanos, huis-houden van Jan
Steen.
glac/ial, a. ijs-koud, ijs-achtig; —is, m.
glacis; glooiing; lichte door-schijnende kleur (schdlderen); verwijding aan
stoomketel; strookje loovertjes a. a.
(borduursel); re eks steken (naai-werk).
gladi/ador, m. ziwaatrd-vechter; —o, m.
zwaard-lelie.
gland/e, m. eikel (v. d. roede); —'ula,
f. klier; zacht gezwel; knobbel; —ulaci6n, f. toestand deo: klieren; —uloso,
a. klieren bevattend, vol klieren.
glas/é, m. glanziige zijde; a. geglansd;
—eado, a. gjLanzend, als glasé; —ear,
v. tr. glanzen, glaeeeren.
glasto, m. ververs -weede (plant).
gl au co, a. poederig-wdt-achtig groen;
blauw-achtig groen; m. soort oester.
gleba, f. ploeg-kluk; aarde.
glfcerina, f. glicerdne.
glob/ario, a. u k bollet jes bestaande; —o,
m. bol; hallon; aard-ibol; globo del
ojo, oog-bal; en globo, globaal; .—
oso, of —ular, a. bol-vormig.
gl6bulo, a. bolletje (b.v. bloed-liehaamPj'e).
glori/a, f. roem, zaligheid; con
las
glorias se olvidan las memorias4 eer
en iroem doen vergeten; que este en
gloria, zaliger; tener a gloria, zdch
beroemen op; estar en sus glorias,
niets meer te wenschen hebben; saber a gloria, heerlijk smaken; daba
gloria verlo, 't was een hist o m te
zien; —arse, v. r. zich beroemen,
zich volkomen gehikkig voelen; —
eta, f. pniéel; klein park; —flcacifrn,
f. verheerlijking; —ificar, v. tr. verheerlijken; r. zich beroemen; —oso,
a. roem-rijk; verheerlijkt; snoevend.
glos/a, f. glosse; soort parodie (dichtwerk); —ador, m. verklaarder; —ar,
v. tr. van verklarende aanteekeningen
voorziien; een parodie in verzen m a ken; (muz.) variatåes spelen zonder
't tema te veranderen of er telkens
op terug te komen; slecht uitleggen;
op een verhaal borduren; —ario, m.
glossarium; —e, f. = •—a; —illa, f.
zeer korte letter-soort.
glojis, m. §tem-spleet

golpe

glot/6n, a. gulzig; soort Laplandsehe
das;—onear, v. intr. gulzig eten; —
oneria, f. gulziigheid.
glucin/a, f. zoet -aarde, beril- of glucinea a r d e ; •—io, glucinium (metaal).
gluten, m . . kleef-stof, lijm-stof.
glutin/aclon, f. aaneen-kleving; —oso,
a, kleverig.
gnomo, m. bonddg gezegde; aaird- of
berg-geest; —'n, rn. wijzer
v. e.
zonne-wijzer; stift om de zonne-hoogte bij 't solstdtium te wetem.; winkelhaak.
goberna/ble, a. bestuurbaar; —cién, f.
= gobierno; ministerio de la gobernacion, ministerie van bdnnenl. zaken;
—dor, m. gouverneur;
—dora,
f.
gouvernante; vrouw v. e. gouverneur;
•—dorcillo, m. dorpsburgemeester op
de Fdlipijnen; —He, m. roer-stang;
—r, v. tr. (Le) besturen, leiden; —
tivo, a. besturend.
gobierno, m. hestuur, hesburing, bestier;
gebied; arna de gobierno, huisho'ulster; para su gobierno, tot uw naricht..
gobio, m. grondeldng.
goce, m. genot, genieting.
goda, f. gebaarde schel-vdseh.
godo-a, s. en a. Got, van 't Gotenland, Gotisch.
gofo, a. plomp, lomp.
gol/a, f. keel; strop-das, ring-kraag;
Uiiitholliing v. e. scheer-biakjie (voor
de hals); dngang v. e. fort, „keel";
nauwe haven engang; —dre, m. pijl' koker; —eta, f. kleine twee-master
(50 tot 100 ton); —feria, f. f am.
gespuiis; —lillo,
m.
krante -jongen,
straat-joingein; —fo, m. golf, inham:
chaos, war-boel; poel v. cinheil; een
kaart-spel;
kolf-spel;
zakke-roller,
gauwdief; —illa, f. Spaansche kraag
(v. rechters enz.); fam. ajustar la
golilla, een goede afstraff ing toedienen.
Goliad en Goliat, Goliath.
golcndr/ma, f. zwaluw; persocn zonder
vast verblijf; —ino, m. zwaluw-jomg;
soort vi sch; weggeloopen soldaat; okse!-gezwel; —o, m. lust, trek; fantazie.
goks,'ina, f. lekkernij; gulzigheid; alles
wat heb-zueht opwekt; —inar of —
inear, v. intr. lekkernijen eten;
mear, id.; ook gulusmear; —0, a.
lekker; gulzdg.
golpe, m. slag, stoot, houw; fam. indruk, b.v. van iem. die in een g e zelsehap verschijnt; a golpe, in m e nigte; ha dado golpe, hij heeft „furoire" gemaakt; de golpe, op-eens;
4c un golpe, in éétn slag; golpe de
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sangre, beroerte; golpe de gent% oploop, volks-menigte; un golpe de rosas, 'n raenigte, 'in massa rozen (opeens); golpe de la fortuna, tegen slag der fortuim; si sale bien el golpe,
als de maat-regel goed-uitwerkt; de
golpe y porrazo, plotseling em onstuimig; golpe de viento, wdod-vlaag;
—adero, m. geluid vam slaan
of
stooten; —adura, f. (het) slaan, kloppen of stooten; —ar, v. tr. kloppen,
slaan, stooten o p ; —o, m. = —-adura; —te, m. m e talen a. d. mimr
bevestigde vast -honder van deur- of
raam-blad; — teo, m. heftig geklop.
golle/ria, f. lekkernij; fam. pedir gollerias, al te veel-eisehend zijn; —te,
m. hals, keel; fam. estar hasta el
gollete, de keel uithangen.
goma, f. gom; rek-gom, rubber; ,,gumma/', 'n • sifilitisehe knobbel; goma
arabiga, Arabische gom; goma elåstica, gom-elastiek; goma guta, guttegom; goma laca, schellak.
gom/ero, a. of gamifero, gom-gevend;
m. gom-boom; —ia» f. kartonnen draak
enz.; vraat; wat verteert, opmaakt
en slijt; •—ita, f. gom; —itar, v, tr.
fam. „afdraaien"; —oso, a. gom- of
lijim-achtig, kléverig, dem. die aan
giumma's lijdt; fat;
—orresina,
f.
gom-hårs.
gonagra, f. kniie-jicht.
gonce, m. hengsel.
gondola, f. goindel; zeer groot rijtuig.
gondoliere, m. gondelier.
gonfalon, m. = confalon, banief met
slippen, wimpel; —ero, m. banierdrager; magistraat-hoofd v. sommige
repubheken in Italié (eertijds).
gongo, m.. gong.
gongoris/mo, m. rkavolging van Gongora;
gezwoåen stijl; —ta, m. zoo'n navolger a. a.
gonio/metria, f. goriiomettrie; —métrico,
a. goniometrisch; —'me-rø, m. hoekmeter (vooir kristallen).
gonorrea, f. druiper.
gorbién, m. soort geboirduurd taf; borduur-koord; gom-hårs v. d. woWsmelk.
gord/al, a. dik; groot v. stuk (vruchten b.v.); —ana, f. stier e -vet; —
eza, f. (oud) dikte; —iano, a. Gordiaansch; —inflon ? -a, a. als 'n „boll;eboos"; —o> a. dik, vet; fam. rijk; farn.
hablar gordo, aanmatdgend spreken; lener la lengua gorda, een dikke tomg
hebben; hacer la vista gorda, doen
aisof men miet ziet of begrijpt; te ner
letras gordas, geen a voor een b.
kennen; —ura, f. dikte, zwaadijvigheid.

É6ta

gorga, f. valke-voeder; (zieet.) knie aan
't galjoen, onder-knie, schegge.
gorgoj/o en —illo, m.
koirein-worm,
klander; —oso, a. • dooir korein-worm
aangevreten.
gorgo/rån, m. grove geképerde zijdeof wellén stof; -—rita, f. luoht -blaasje
of -bel Jet je (in water); —ritar, v.
intr. „loopjes" zingein; —riteo, m.
': zingen v. „loopjes"; —rito, m.
„loopje", roulade; —retear, v. intr. borrelen, lueht-blaasjes afgeven; —teo,
m. uitspuiting van water, udit dak-goot
a. a.; —lero, m. mars-kramer,
zie
buhonero.
gorguer/a, f. onde plooi-kraag (v. vrouv/e.n); hals-stuk (harnas); —an, m.
=
gorgoran.
gorigori, m. fam. lijkidienst; le cantaran
el gorigori, men zal hem begraven.
gorj.''a, f. keel; e n : vogel-boirst; fam.
estar de gorja, lollig zijn; zie gorga
2; —al, m. priester-kraag over de
kazuifel; —ear, v. intr. kwinkeleerem
.jlcopjes" ^zingen; r. beginnen te stamelen (kind); —^eo, m. gekwinkeleer,
getieirelier, zingen van „loopjes"; geståniel (v. Mnd),
gormar, v. (in)tr. braken..
gorr/a, f. røuts; gorra de cuartel, politie-muts; (fig.) =
—ista; fam. ser
duro de gorra, erg hoed-vast zijn;
andar of vivir de gorra, klap-loopen;
—ada, f. = -«^etada; — eria, f. klaplooperij, klaploop-gelégenheiid; —ero,
m. mutsen-maker of -verkooper; klaplooper; —etada, f. groet met
de
m u t s ; —in, m. =
—ino; —inera,
f. varkens-kot; —frieria, f. kuddezwijnen; vuilheid; —ino, m. båg; vudl,
silecht gekleed kind; grof onopgevoed mensch; —iøn, m. museh; —
ionera, f. musschen-zwerm;
bende
deugnieten; •—ista, n u klap-looper; —
o, m. ronde muts; Haplooper; gorrode dormir, nacht-muts; —on, m. H a p looper; kaantje spek; spil, as; gladde
ronde
kiezel-steen; zieke zij-worm;
h æ r e - l o o p e r ; -^-ona, f. hoer; — o nal, m. steen-achtig terrein; —oneria,
f. klaplooperij; hoererij.
gorulio, m. klontertjes, harde, stukjes
in deeg; Mitjes in wol.
got/a, f. druppel; slok; kleinste vochtmaat; jicht; gota rosa, f. water-pokken; gota ciåfica, heup-jicht; gota
senen a, plotselinge obstruktie. v. d.
geziehts-zenuw; no ver, no ofr gota,
niets ziien, hooren; —neado, a. g e spikkeld; —^^ear, v. intr. druppelen, lek k e n ; tr. met tegen-zin en schriel
geven» —era, f. foot; reet in zolde-

gotico
<riing, waardoor 't lekt; sporen, v.
lekkage; „val" (aan bed-gordijn); f am.
vooir een bind dat altijd w a a g t ; noodzakelijkheid om steeds geld op te
dokken; — eron, m. groote droppel,
gotico, a. Gotisch; ouderwetsch; achterlijk in denk-beelden.
got/on, -ona, mi. f. = godo; —oso, a.
jichtig, aan jicht lijdend.
goz/ar, v tr. genieten; gozar de Dios,
ter ziele zijn; zich verheugen, zich
gelukkig achten; —ne, m. hengsel,
= gonce; —o, m. genot, genieting,
'vreugde; uitslaande vlam v. e. stroovuur; el gozo en el pozo, de pret
in 't water gevallen; los gozos de
la Vir gen* gezangen aan Maria; —
oso, a. vol vreugde.
gozque, m. basterdmops, kleine hond.
graba/do, m. gravure, prent; —dor, m.
graveur; —dura, f. (het) graveeren;
—r, v. tr. graveereii, griffen; diepe
indnuk maken; —zon, m, = —dura.
grace]/ar, v. intr. kwink -slagen zeggen;
—o, m. bevalligheid in *'t spreken;
aantrekkelijkheid van persoon.
grae i/a, f. bevalligheid; aanvalligheid;
gunst; genade; pedir por gracfø, als
gunsit vragen; estado de gracia, staat van
gena&e; "naam: < „«;c6mo es su gracia
de V.?" hoe heet u?; caer en jgracia,
in 't oog v a l l e n a l s aamgenaam; no
estar para gracias, sleoht gemutsit
zijn; decir dos gracias, i ets aardågs
veritellen; dar gracias of las gracias,
danken; jgracias! dank u! jeso tiene
gracia! die is goed, hoor; pl. aanfcrekkelijkheden; —able, a. te verge ven, voor gratie vatbaar; —osamente,
adv. beleefd, n et jes, lief; gratis; zomder aanleidktg; —osidad, f. beleefdheid, b emininerijkheid;
tege moet -ko ming; bevalligheid; —oso, a. beleefd,
bemininelijk; zacht, fatsoenlijk; be val Mg; m. komiek; grappe-maker.
grad/a, f. trede; egge; spreek-kamer v.
e. nonnen ^klooster; pl. amfiteatersgewijze banken; wieirf; — acion,
f.
traps-gewijze opklimming; amfiteatersgewijze inrichting; over-gang v. d.
eene ikle ur in de andere; —ar, v. tr.
eggen;—åtim, adv. (Lat.) traps-gewijze,
allengs*—eria, f.' reeks treden of zitplaatsen boven elkaar, vooral van 't
altaar; —erio, m. = —eria; —illa,
soort vorm voor bouwstéenen; draag-.
baar trapje; —ina, f. beeld-houwersbeitel; — o , m . graad, rang, waardigheid; trap; (goed)-gezindheid; de buen
en de mal grado, ook mal de su
grado, goedof
kwaadschiks; ni
grado ni gracias, in 't geheel geen i
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erkentelijkheid; pl. de vier lågere
orden
in
de
geestelijke
staat;
—uacion, f. rang-verdeeling; het gradueeren; rang; graad; —uado, a.
(mil.) gegradueerd, de r a n g hebbend
zonder de furukties; (scheik.) tråpsgewijze v&rhoogd (temperatuairj; —ual,
a. gradueel, naar rang of graad; verzen gezegd tussenen epistel en evangelie; kerk-boek waarin alles staat,
wat bij de mis van de koor-lessenaar
gezongen wordt; —ualmente, adv. allengs; —uando, m. die een akademische graad zal erlangen; —uar, v.
tr. gradueeren, in graden verdeelen;
een graad toekenneri; traps-gewijze
vermeerderen; achten, oordeelen; r.
gradueeren (akad. graad krijgen).
graf i/co, a. grafisch; met letters of teekens; geschikt voor 't beeld-houwen;
—la, f. kartel-rand aan de keerzijde
v. medaljes.
grafi/o, m. schilders-werktuig; — t o , m.
grafiet.
gragea, f. suikerboontje.
gra j/a, i. wijfje v. e. gaai; —ero, m.
vogel-handelaar in gaaien; •—o, m.
gaai; —uno, daarop lijkend.
gram/a, f. wild gras, hon ds-gras; grama
de amor, minnarijtje; grama canina,
f. witte rein-varen; —al, m. met
honds-gras a. a. begroeid terrein; —altera, f. h a n g ; —åtica, f.
spraakkunst; gramåtica parda, fam. leukheid, 'natuuirlijk ver-nuft; —atical, a.
spraak-kunstig; —ålico, m. ' spraakkunstige; —il, m. kruis- of meethout; —illa, f. hoaiten sabel; spadel
•of schop-vormig werk-tuig der touwslagers; —ineas, m. pl. grasachtigen;
—o, m. gram.
grampa, f. kram, klamp.
gran, a., voor subst, met mede -kliimker
(ook wel h), ånders ook grande,
groot.
grana, f. zaad; scharlaken; grana del
paralsø, cardamom; —da, f. granaatappel; gran a at (bom); gramaida real,
soort kleine b o m ; —^dejra), f. malt h a n d granaat-tasch;i —dero, m. grenadier;
—dilla, f. passie-bloem; —dillo, m. 'n
zwaar Amerikaansch meubelhoait (donker-rood); boc-m die zoo heet; —da,
m. granaat-boom; a. wat groot, geworden is, zich onder -scheiden heeft
enz.; —je, m. korreling (v. kruit);
—Ila, f. gekorreld metaal; —Har, v.
tr. korrelen
(metaal); —r, v. intr.
giraan, of veel zaad opleveren; tr.
tot korrels maken, (kruit) korrelen;
—te, m. granaat (edelrgesteente); granaat-kleurige katoenen stof; —tin, m.

granbestia
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ouderw. scharlaken-roode stof; — zon,
f. zaad-voort-brengimg, zaad-tijd.
gran/bestia, f. tapir; —canon, groot e
can on (drukk.).
Gran Bretana, Groot Brittanje.
gran/cé, a. met meekrap geverfd; —<da,
f. lage grand of oneffen, oinbebouwd
terrein.
grand/e, a. groot; m. groote, edel-man
^grande"; —emente, adv. op grootsene wijze; vol-komen, zeer goed;
groot -seheeps; —evo, a. (poet.) bejaard; —eza, f. groothedd; >$grande"schap, klasse der ^grandes"; grootte;
edelmoeddgheid; pr;aal3 vertoon; (pud)
= —or; .—Hocuente of —ilocuo, a.
in verheven stijl sprekend;. —illon,
a.
=
grandullon;
—iosidad,
f.
grootschheid; —ioso, a. grootsoh; —
or, m. grootte; grootheid (wisk.); —
ullon, a. fam. uit d e kludten gewassen; —ura, f. = . —or.
grane/ado, a. koinfelig; (mil.) fuego graneado, peletoin-vuiuir; —ador, m. graveurs-werktuig; —ar, v. tr. bezaaien
(grond); kcwnrelen (schdlderk.); — 1 , m.
hoop koarrels, alleen din: a granel, bij
hoopen; —lar, v. tr. korrelen, nerf aan
't leder geven; —o, m. korreling (v.
kruit); —ro, iri. graan-zolder, sebu ur;
hoogste verdieping; —te, in. soort
gr a veer-stift; —teria, f. zaad-handel;
—tero, m. zaad -handel aar.
granévano, m. tragakant (plant
met
gele gom).
granguardia, f. hoofd-wacht, veld-wacht
voocr in een kamp.
grani/lla, f. zaadje; moppen aan de
achter-kant van zekere wol -stof fen;
—Ho, m. giraan-korreltje; —lloso, a.
vol puistjes of knobbeljes (op de
hudd); —telado, a. graniet-achtig (marmer b.v.); graniet met stipjes; —
'tieo, a. granietem, v. graniet; —to,
m. graniet; grof marmer; —'voro,
a. graan-etend; —zada, f. hagelbui;
—zar, v. intr. hagelen; tr. door hagel
beder ven; —zo, ni. hagel; wolkje in
't oog.
granj/a, f. schuur; land-huis; pachthoeve; —ear, v. tr. verwérven; winnen (gunst a. a.); —eo, m. verwéirving; —eria, f. verpachting of beheer
v. e. land-goed; opbrøngst daarvan;
—ero, m. pachter of beheerder v. e.
land-goed.
gran/o, m. korrel; graan; koren; bes;
oneffenheid; knobbeltje; puistjé;
u
realen; 2 peseta en 75 céntimos;
grano de racimo, druive-bes; graTio
de grosella, aalbes; separar el grano
de la paja, 't kaf van 't koren

grava

scheiden; sacar grano, profijt trekken; ir al grano, praktisch
zijn;
cocer al grano (op grein koken,
„korrelkokerj"), tegenover al hilo, op
draad (bij suikexb er elding); —oso, a.
korrelig, vol puistjes; —uja, f. losse
druif; djuive-pitje; straatjeugd;
m.
straat -jongen, schooderskind, jongen diie
de troep volgt; —ujado, a. =
—
oso; —ujiento, a. vol korrels of bessen; —ujo, m. fam. aangezichtspuistje; —ujoso, a. = —ujiento; —
ulacion, f. gramulatie, verkorreling (der
metalen); korrelachtigheid; ronde g e zwelletjes op de huid; —ular, v. tr.
verkoirrelen (metalen); —uloso, a. =
— oso, e n : nit korrels bestaande.
granz/a, f. meekrap (verf-stof plant),
= rubia; pl. ziftsel; —ones, m. pl.
overblijfseien van hard stroo, die de
paarden niet gegeten hebbien;
—
oso, a. slecht gewand.
gr,anon, m. gardes -meei; in de korrel
gekookt koren.
grao, m. zeestrand dat als landingsplaats
dient.
gr apa, f. kram; schurft aan de pooten
(paard); (zeet.) klamp; grapa
de
Holanda, zeeuwsche meekrap in poeder.
gras /a, f. vet; vuiåigheid, vettdghedd, zie
ook —illa; —era, f. dnuip-pan; —eza,
dikheid, zwaarlijvig-hedd; —iento, a.
v
smerig, vettig; —illa, f. samdirak (hasrs);
—0, a. vet, olie-achtig; —oso, a. vetachtig;
veel vet bevattend; —ura,
f. vetheid.
grat/a, f. kras-borstel; —amen te, adv.
aangenaam, om genoegen te doen;
—ar, v. tr. schoon-maken m. e. krasborstel (vijl, verguld-werk a. a.); '—
el, m. (zeet.) seizing, beslag-lijn; —
iticacion, f. gratifikatie; extra-belooniaig, fooi; —ificar, v. tr. begunstigen; (fig.) streelen; —il, m. rand
v. h. zeil die a. d. r a vast-zit; seizdng
om een rif te steken; breedte (v. e.
zeil); —is, adv. gratis; gratis dato,
a. kosteloos gegeven; —^itud, f. dankbaarhieid; — o, a. aangenaam; —uidad,
f.
kosteloosheid; —uitamente, adv.
gratis, bij wijze van gunst; —uito,
a. kosteloos; ongegrond; zonder b e lang.
grav/a, f. fijn zand; zand-steen-poeder;
—amen, m. last, bezwarendié verplichting; —ar, v. tar. belasten, bezwaren;
drukken d. e. last; —e, a. earnstig;
deftig; gewdeihtig; zw.aar (toon); —
edad, f. ernst; gewichtigheid; deftigheid; zwaarheid (v. toon); —emente,
adv. e m stig; statig (muz.); —igrado,

gra zn a do r
a. langzaam of statig stappend; —
itacion, f. zwaarte-kracht; —itar, v.
intr. zdch meigen; -zwaar drukken op
iets; steunen; —oso, a. .lastig, 4 r u k kend en sonas ondragelijk.
grazn/ador, a. krassend (als een raaf);
—ar, v. intr. krassen (als raaf); —
ido, m. raven-giefciras; kreet v. e.
gaai, v. e. gans, airend enz.; verden
eik heeseh geluid.
greba, f. been-plaat (in wapen-rusting).
grec/a, f. snij -wetfk, net-werk; a. —
iseo, Grieksch (in „Gr\beksch vuur"),
in 't water brandend; (Grec)ia, f.
Grieken-land.'
g r e d a , f. leem, klei; —al, m. leemof klei-grand; —oso, a. leem of klei
bevattend.
grefier, m. griffier v. h. Paleds.
greg/al, a. of —ario, a. in kudden
levend; m. „Grieksche" wimd, d. i.
N.-O..
gregori/ano, a. gregoriaansch, calendario gregoriano, Gr. kalender; —Ha,
rn. sooirt omslag-doek; —o, -a, m. f.
. Gregorius, -ia.
greg/ueria, f. verward geschreeuw; -~
ties cos, m. pl. ouderw. zeer wijdje
broek; —uizar, v. intr. Hellenismen
- gebruiken, grecizeesren, =
grecizar.
gremi/al, m. schoot-doek (v. e. prelaat);
a. v. e. gilde of vak-verjeeniging;
—o, m. schoot (der Kerk); gilde,
vak -vereenigimg.
gren/a, f. haar-bos, verward haar; warboel: f am. agarrarse por las grenas,
elkaar din de haren zitten; —udo, a.
met verward haar.
gressa, f. lawaai, rumoer; ruzie.
grey, f. kudde klein vee; gemeente
(kerkel.); - (oud) republiek; mensehen
v. d. zielfde richting.
Grial, m.: el Santo Grial, de heilige
Graal.
griego, -a,
m." f. en a. Griek(iin);
Grieksch; m. Grieksch (taal).
grieta? f. barsj; —ado, a. met barsten;
—arse, v. r., bJajrsfen;—oso, a. barstig.
grif/a, f. middel-schrift (niet rond, niet
loopend); —ado, a. met kursieve letter; . — alda, m. groote Afrikaansche
arend (gxijp-arend); —0, m. lammer gier; griffioen; zwikje (in vat), tap-,
kraan; smousje (bond); Am. Ven.
mesties vain Iindiaan en niegerin; kraan
voor 't inlaten van zeewater (onder
de waterlijn); pl. verwarde haren;
— on, m. kraan (v. e. fontein).
grigallo, m. vogel die op de patrijs en
het berg-hazelhoein lijkt.
grill/a, f. wij f jes-krekel; in de kauseweverijen een deel der maehinerie;
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klets-praatje; -—ar, v. intr. sjirpen, zdmgen (als .krekel); tor. r. uitbotten; —
era, f. krekel-gat; krekel -doosje; —
ero, m. cipier die voet-boeien_ aanlegt; —ete, m. voet-boei; katrol (a.
boord); —o, m. krekel; teedere stengel (v. plant); pl. voet-boeien; last,'
hindernis, beletsel; farn. andar a casa .
ide grillos, zijn tijd verbeuzelen; —
otear, v. intr. snerpen, sjirpen (kre kei).
grim/a, f. . paniek; ontstemming; —azo,
m. hevige paniek; karikatuur-profiel;
•—orio, m. toover-boek, wichel-boek;
duistere taal; moeilijk leesbaar schrift.
grimpol a, f. bazaans -wdmpel; weer-haan;
—on, m. groofte vi ag a. d. bazaansmast.
gringo, a. f am. onverstaanbaar; m. Ana.
Engelsich-man of Duitscher.
grirlén, m. soort ' zeer duiurzaam " hout
(nit Guyana); nonne-kap; vrucht v.
d. abrikoizen-boom geént op de perzik-boom.
grip/al^ a. van de griep; —e, f. griep;
—0, m. oud vaartuig voor koopwaar.
gfis ; a. grijs; gris de lino, rood-achtig
grijs; —ar, v. tr. polijstøn (diamant);
—eo, naar grijs zweemend; —eta, f.
gewaterde grijze zijde; —on, -(0ii)a,
m. f. en a. Grauwbundierlandsch (-er).
grit/a, f. geschreeuw (v. veel stemmen);
gejuich, uitfluitdng, toejudching; kreet
dier valkeniers; (oud) strijd-keet; grsta
foral; kreten van afkeuring, daging
voor de reehter; dar grita, uitjouwen;
armar grita, een oploop veroorzaken;
—ador, -a, ni. f. die sehreeuwt onder
't spreken; —ar, v. intr. schreeuwen,
krijten, roepen; zeer luid spreken;
— eria, f. = —a; —o, m. kreet; g e schreeuw; a gnto, met geschreeuw,
kreten; a grito Iherido, uit alle macht
schreeuwend; dar el grito, alarm roepen; —6n, a. schreeuw-leelijk.
gro, m. dikke zdjden st of, gro (lijkt
op taf, maar is dikker).
groera, f. (zeet.) gat in een plank
• (voor touw).
gromo, m. knop, looit.
gron oi groum, m. „groom T ' (Eng.) palfrender, maar ook kleine lakei.
gropos, rn. pl. watten dn inktkokers.
grosell/a, f. • aal-bes; espinosa, klapbes; —ero, m. aalbesse-struik; negro
of verde, zwarte besse-struik.
gros erla, f. grofheid, lompheid; —ero,
a. grof; lomp; —o, a. grof gemalen
(tabak); —or, m. dikte; —ura, t.
vetheid, dikte; ook: vet van gevogeke,
reuzel; ingewanden van dieren als
gerecht.

grotesco
grotesco, a. kluchtig; bclachelijk; pot.sierlijk.
grila, 'f. kra an (til-mach ine); wind-as;
kaapstander.
-grues/a, f. gros (12 dozijn); coiitrato a
la giuesa, bodemeaij-briief; •—amente,
adv. ruim, over-vloedig; in 't groot;
—o, a. dik, omvangrijk; girof (nået
fijnV dom, stomp; zwaar; m. gros,
('t) groptste aantal; .en grueso, in 't
groot —- per mayor.
gruir, v. intr. schreeiuwen (kraanyogel).
gruji/dor, m. gruis-ijzertje (werk-tudg v.
€.. glaze-maker); —r, v. tr. oneifenheden wegsnijden (glazemaker).
grull/a, f. kraan-vogel; kraan (om te
tillen): — ada> f. fam. politie-macht;
—ero, m. op de kraan-vogels of kranen betrekking hebbend; rechter over
water -v/egen en bossenen; senor grullero, he er die de bossenen v. d.
vazal kon gebruiken; die op kraanvogels jaagt (valk).
grum /ete, m. licht-matiroos; —-o, m. klemter; wat in elkaar gedrukt is; tros;
knop; loot; d e grumo, in een tiroep
achter elkaar (rukers); pl. uiteinden
der vleugels; —oso, a. kkmterig, geMonterd; met kleine harde oneffenheden; korrelig.
grun/ido, m. geknor; —idor, m. mopperaar; grommer, brommer; — idura,
f. gegrorn, geknor; —ir, v. intr. knarren,, grommen.
-gr up/a, f. achter-lijf (rij- en last-dier);
—ada, f. stort-bui met veel wind;
(zeet.) wind-vlaag en stort-zee; —era1,
f. staart-riem; ~ 0 , m. groep; (zeet.)
losse knoopan aan de kabels.
grut/a, f. grot; —esco, a. v. e. grot,
d. w. z. een soort schiilderwerk.
jgua! (Am. Peru enz.) int. koma an, hoe
is % hola!
guaca, f. Cuba, kuil om vruchten in te
laten rijpen; id. d a r ( u n a ) guaca, schertsend berdspen; — 1 , m. Cuba, krat voor
de verzending v. aardewerk enz.; —
mayo, m, kaketoe.
guachapear, v. tr. met handen of • v æ ten, 't water doen kabbelen; intr.
klepperen.
guacharaca, f. v. • = chachalaca.
guåcharo, a. oud en Am. V., die altijd
jhuilt; ziek, water -zuchtig; m.
een
nacht -vogel.
guach/iiiango, m. Mexikaan in Mexico
geboren, zoo ook biinnenlainder (te
Veracruz); onkiesch, leep menseh; —
o, a. Am. P, E . C. voindeling, wees;
fam. eenzaam, vedaten, jong zonder
tmoiederdier.
guaco, m. Am. P. geneeskr. plant (tegen
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slange-gift); pot uit oude graven; fam.
leelijke Indiaan.
guadafiones, m. pl. kluisters (voor paarden).
guada macf of guadamacil, ook guadameci en guadamecil, m. leer met
teekeningen of in relief; guadamecf
brocado, goud- of zil ver -leer; —meco, m. oud vrouwe-sieraad.
guadan/a, f. zeis; —ero, m. maaier;
—il, m. hooier; maaier.
guadapero, m. wilde pere-boom; jongen
die a. d. maaiers eten brengt.
guadarnés, m. zadel- of tuig-kamer.
G u a d a r r a m a : Sierra —, gebergte benoorden Madrid.
g u a d u a , f. bamboe; Am. Perii ruigte.;
™gua, f. m. Am. Peru, zuigeling;
—-ira, f. logger-zeil (drie-hoekig); leémen smelit-ovein voor zilver, afhankdijk van de wiedkracht (bij de
Indianen v. Peru); —iro, m. veerpont, loods-boot; boer (op Cuba);
—tia, f. solldaat die 's naehts op uitkijk stond; —jeie, in: guajete por
guajete,
leer om leer; —la, int.
stellig, ' zeker! (bij Mohammedamein).
'guaja/lote, m. Am. M. kalkoen; —
mon, a.
Am. Cuba,
vaal-kleurig
(paard).
guåjar, rn. f. == guåjaras," woestheid van
bergachtig terrein.
guajara, f. 'n Zuid-Amer. vrucht (Chryso bal an us).
guaje, m. Am. M. soort roinde kalebas
(dient om zwemmem te leeren); P.
= mate; Cuba: giiiro; fig. zot.
guald/a, f. gele verf-plant; f—ado, a.
die of wat een gele tint heeft; -—
eras, f. pl. zij-wamgein van een affuit;
-—o, a. = —ado.
^
gauldrap/a,, f. schabrak; seheur aan oud
kleedingstuk; —azo, m. geklapper der
zeilen; —ero, a. in lompen gehuld.
guama, f. peulvrucht v. d. guamo, de
seliaduw-boom der koffie.
guanaco, m. 'n soort llama (dier in
Chile).
guanches, m. pl. oude bewoners der
Canarische eilandien.
guanajo, m. kalkoen (Cuba) =
pavo.
guaniK, a. van slecht gehalt© (goud).
guanina, f. gras-achtig gewas m. hartv.
brudne zaden, in plaats van koffie gebruikt.
guano, m. guano, vogel -mest; Am. palm.
guant/ada, f. oorvijg met een gehandsch.
h a n d ; —^e, m. hand-schoen; echar un
guante, een kollekte houden; quitarse
los guantes, de luiheid verdrijven; dar
guantes, een extra-belooning geven;
—-elete, m. ijzeren hand-schoen; —

guafiir

250

erta, f.
hand-schoene-wink,el,
-fabriek ; -:ero, m. h. -handelaar, -fahrikant,
guafiir, v, intr. knorren,
guap/ear, v. intr. dapper .xloeu": ijdel
zijn op zijn kleeding; -,et6n. m. en
a. vergrootw. v. -0; -eza, f. meed,
dapper heid,'stoutmoedighelid; . - 0 , a.
dapper, stoutmoedig; mod, goed gekleed; goed, beminnelijk: galant: ote, a. "rond" en zonder kornplimenten.
guara'c'ha, f. oude Sp. dams; Am.M.
sandaal.
guaran, m. dek-ezelj -(an)go, m. Am.
een woud-boom in Am.; -(an)gal,
mi. Am. bosch' van die. boomen.
guarana, f. plant en de Iekkere drank
bereid met haar zaden (Brazilie).
guarapo, m. aangename drank v: gegist
suiker -riet.
guarda, f. baanwachter; (Am.) kondukteur: guarda de un monte, boschwachter: guarda mayor, hoofd -opziener: guarda de un soto, jachtopziener;guarda de vista, iem. die
toezicht houdt: nakoming, inacht-neming of -name; lage kaartfen); plaat
a. a. v.' e. slot; boek ..b and; schutbladen; al wat behoedt of vwaarborgt
ad: beveiiigt; m. kommies bij 't zoutmonopolie: douane van 't voktrooi of
kommies v; d. indirekte beiastingen]
-agujos, m. wissel-wachter; -almace,o, m. magaiZij:,n -mleester, opzi:cht1elf
OVie:r een magazijn; -barr'era, m. baan ~
w,achter; -barros, ,m. "gear case'
(v. e.· fli.e,ts); -bIle', a. bewaCllfibaaJr,
goed 1e hew;aueJD; -bosque, m. boschwachter; -cabo, m.
(zeet.) kous
(in touw); ....:..-cabras, m. f. ~e[teill·
hQleder; -caIadas, m. klap -ven:S1Jeir~
da:k-venster; -costa, m. kust-w:acht
(maJ.); -costas, m. (zeet.) kusi1:-wacht
(schip); -damente, adv. weJ-hewaard;
-do, a. behoedzaam, voorzichiig;dor, m.
gierigaa:rd die al:1es he-,
waart;l11,auw -~erzet illl:a;cht -iI1emelf der
w~t a. a.; guardador
de huerfanos,
m. voogd over weezelll; a. die .elr van
houdtzorg -vu[dig te hewaren:
frle·nos, m. Ifemmer;· -fu,ego, m. pl.aalt
om v66r de smelt -OI\Tiens de hitte af
te 'weren; toest,el om's .nachts 't
vuur aan te. houden; plank-en stel
buiteln a. e. schli.p geha:nglen, als men
't onder[[l in blfand steeklt, om· te beJetten, dat de vlammen hooger gaan
dan men verlangt; -infante,
m.
kUS5eirrtje om de heupen; -joyas,
m.
hewaal1deif der 'kroon-juweelen;
hewaar -plaats daarvaJn: -Iado,
m.

guarderfa

,leulning (v. brug); -mancebos, m.
(zeet.) ra-touwen die de matrozen
ophouden onder 't m~noe'UV!re'er~n;
-mano, m. k'orf, stoot -plaat, gevest
(v, degen a. a.); -monte, m. "rust"
v. e. vuur-wapen; -papo, m.' stormband (v. sjako a. a.); -:-pelos, m.
medaljon VOOII' haar ; -pies, m, soort
mooie vonder-rok, boven de gewone;
-polvo, m- aJI wat voor 't stof beschermt; stuk .l.ee;r op de wreef v.
d. Iaars (te paard): binnenste kast
(v. e. horloge): -puerta, f. voor-hang
of schermj -r, v. tr. bewaren, hoeden voor (de), (be rwaken; de wacht
houden over ; toezicht houden 'op ;
in-acht-nerning: waarnemen; guardar
rumbos, de winden waarnernen, gadeslaan: houden (niet afgeven) ; gU3l~
darsela of tenersela guardada a al..
guno, wraak of kwaad verzet tegen
iem. uitstellen tot de gocde gelegenheid zich voordoet; iguarde V..
ceremonial orde! fame i~uar.da Pablo!
la ten we oris daar wel VOOi[ wach ten I Dios guarde a V.., God behoede
u, d. w. z, wees welkom; guarde Dios
a V 0' vaarwel: fam. guardar eI, bulto,
op je lijf passen: guardar las fiestas,
de feest -dagen in -acht nernen ; r. op
zijn hoede zijn; zich onthouden (van,
de); -rraya, t, grens-Iijnj -rrio, m. ij/;'vogel; -,-:"rrQpa, f. kleeren-kast, k1eerenhcwaar-plaats; hewaJall"!deif der kl;eedelr/en enz.; _seIlos, m. groot-zegelbew.aardelf; -timon, m. (zle1et.) achterS'tukken, kanolllnen i[1 de konstabelkamer;-vaj'iIla, f. plaarts voor 't .ib'ewaren van 't V'aat-werk, .hewa.acder
daarvan; -via, m. bamw3Jchter.
guard/reria, f. wachteTsd~ensten; -esa,
rf. haan-w,3Jchtster·; -la, f. warcht; hoede; garde; bewaker; guardia real',· koninkl. garde; guardia de corps, lijfwacht; guardia civil, Sp. gendarmeri,e;
J;l1. ofHoieif delr kiQIllliukJ. gcurde;pollirt)i'e,aglent; guardia marina, ooel-boll"st;
lentrar de guardia,de w,3Jcht betrek.
ke1n; salir de guardia, v. d. wacht
,3Jfgelo~t wOIrden; ponerse en guardia,
in de geV1echts .Jst,eJlling gaan staan;
i!e.n guardia! opgepast! [111 degtevechtsstJel1iilllg! de guardia, op zijn· hoede,
op wacht (Iestar de guardia. op wacht
sta.a:n); -ian, m OVie!l'ste de:r Franc.
mOillnikJen; (be)wakei", hehoedetr,o~e
zichter; oude titel v. e. parochiepastoor;
-ianato, m.
-iaI[lJa,
wal{iers-b.e.trekking; wachte1rschap; dist·rikt waM teen kloosterzijn inzamemelringen houdt; -ilIa, rf. zoldter-kam:ertje; dak -venst:elr;- zleke[" naaisel ~l ih

guarecer
een hemd; zie ook guarda; —ines,
m . pl. (zeet.) touwen om de val poorten (der gesehut-poorten) aan op
te hangen;
af fuks-trap, touw
of
takel om kanon te bewegen; —oso,
a. spaairzaam; sehriel.
guare/cer, v. tr. huis -vesling verlee,nen,
her bergen; intr. r. hudzen, schuilen;
zdeh (be)hoeden; —ntigio, m, (rechtst.)
akte waarin aan-sporing aan i eder e
macht om voor de uit-voering v. e.
von nis of uit-spraak te zotrgen.
guari/da, f. hol (v. wild dier), leger
(idem); schuii-plaats (tegen regenenz.),
toevluchts-oord; plaats, huis waar men
veel komt; —'n, m.
speen-varken,
laatst-geborene v. fe. nest; —smo, ra.
cijfer, optellamg v. eijfers,- een som
of hoeveelhedd voor-steilen d.
guarne, m. (zeet.) touw-winding.
guarn/ecer, v. tr. voorzien van 't noodige, opmaken (japon a. a.); toerusten met (de); „zetten"' (steen); bezetten (met troepen); tooden; —ecido, m. planken muurbekleeding; —
és, m. • = guadarnés; —icion, f. opmaking (met kant b.v.); sieraad, tooi;
garnituur; guarnicion de una espada,
garnituuir v. e. degen (deelen van
't heft); bezetting; bezette plaats;
soldaten uitgezonden om v. e. parti kulier te eischem wat hij schuldig
is; man i n huis (bij schuldenaars);
ha ard
en schoor -steen -mant el;
pl.
tuig (v. rij- of trek-paard); —icioneria, f. zadel-makerij, zadel -makers werk; —icionero, rn. zadel-maker.
guarro, m. fam. zwijn (vuil . mensch);
en varken.
i'guarte!, kijk uit! pas op!
guas/o, —a, m. f. Am. =
gaucho
in de Plata-republieken; koeie-jongen;
ook: vang-strik, dåe toegeworpen wordt
door zoo'n koeae-jongen; —a, f. dornheidl; —on, ra. f. en a. And. grappig,
uiig; ook: flauw.
Guatemala, 'n republiek in Midden Amerika.
guatemalteco, m . ra, f. bewoner, bewoonster v. Guatemala; a. Guatemalaasch.
iguay!, i. wee!: iguay de ti! wee ul
tener muchos guayes, over-stelpt zijn
met tegenspoeden; —aba, f. guavevrucht, =
Indische djamboe; —al,
m. aanplant v. guave; —abero, m.
Heine vegel die zich daarmee voedt;
—-abo, m. guave- of djamboe-boom;
—aco, m. W.-I. boom met zeer hard
en zwaar geneeskr. hout; pokhout.
gubån, m. Fil, soort : groot vat.
guberna/mental, a. gouvemementeel, v.
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't bestuur of gouvernernent; —tivo,
a. van 't bestuur udtgaainde, of ertoe
behoorend.
gubia, f. guts (soort beitel).
guedej/a, f. vlok haar op de slåpen,
in vlokken neervallend haar; leeuwemanen; —oso, a. of —udo, met veel
haren op de slåpen, met weelderige
manen.
guelte of gueltre, f am. geld.
guemul, m. Am. vierv. dier van 't
guanaco -geslacht.
guepardo, m. soort ludpaard.
guerr/a, f. oorlog; strijd; guerra civil,
burgeir-oorlog;
guerra abierta, verklaarde ooriog (fig.); armar guerra,
oorlog verwekken; hacer guerra, beoorlogen; hacer la guerra, iem. kwellen; guerra intestina, strijd d e r h a r t s tochten; ook = guerra civj; —eador,
m. krijger; f am. die van strijd houdt;
—ear, v. tr. en intr.
(be)oorlogen,
krijg-voeren; iem. viervolgen; —era,
f. uniform (mil.); —ero, a. en m.
krijgs-man, die van oorlog houdt; —
illa, f. vliegende bende; „guerralla";
soort kaart-spel; —illador, m. = —
illero; —illar of —illear, v. intr. als
vrij^schutters elkaar (be)vechten; leiden
(v. e. machine); —illero, m. scherpschutter v. e. regiment; lid v. e.
vliegende bende; bende -hoofd.
gui, m. mare-tak; —'a, m. f. gids;
leider, leidsman; leidang; gelei-buljet
v. e. r ond-venter; langs te looit v. e.
wingerd-leiding; f. reis-gids; spoorboekje; (miuz.) eerste gedeelte eeneir
^,fuga"; m. pl, voor-paarden, disselp a a r d e n ; f. pl. ledsel; schutbiaden (d.
e. boek); punten (v. d. snor); topreep; en guia, als leider dienend;
carruaje a gulas, rijtuig met vier.-span;
alles wat dient om aan te wijzen of
te leiden; dag-wijzer voor 't breviarium; werktuig om de dril-boren , te
leiden, om kammen te maken; (de
twee) sluit-stukken v. e. waaier; —
adera, f. zie —a; —ado, a. voorzien v. e. geleide-biljet voor
de
douane; —ador, -a, m. f. (ge)leider;
—ar, v. tr. (ge)leiden, richten, mennen, tot gids zijn; intr. uit-loopen
(weg); r. afgaan (op, por),
zich
riichten (naar, por); na-volgen, nadoen.
guija, f. kiezel, grof zand, en laterusfert; —rral, m. steen-achtdge grond;
—rrazo, m . steen -worp; —rreiio, m.
kei- of steen-aehtig; hard, sterk; —
rro, m. kei, steen; —rroso, a. kei Tg,
steen-aehtig.
guij/eno, a. hard ajs een kei; onver-

éuilla

252

m u r w b a a r ; — 0 , m. grint, vierharddngs materiaal v. wegen; —an, m. grint,
„ brand" in de tanden; —oso, a.
kiezel-bevattend.
guill/a, f. over-vloedige oogst; —ado,
a. die „met molent-fes loopt"; —ame,
m. soort sohaaf met breed rjzer; —
emoté, m. duikerhoen;
—ote, m.
vriucht-gebirudker; dag-dief, vagebond;
oner varen speler; —otina, f. guillotine;
—otinar, v. tr. daarmee ont -hoofden.
Guillerm/o, Willem; — ina, Wilhelmina.
guim balete, m. (zeet.) pomp-zwengel; —
barda, f. timmerrnans-schaaf, die op
de guillame lijkt.
guinch/e, m. wind-as; —ar, v. tr. prikke(le)n, aan-zettem; •—o, m. meeuw;
angel, punt.
guind/a, f. morel; fam. échele V. guindas a la tarasca, wat u daar zegt
heeft geen zin; fam. bebe con guindas, leidt een voornaam leven; —
ado, m. met morellen klaargemaakt;
—al, m. en —alera, f. aan -plant van
morellen; —al en —o, m. morelle boom; —aleta, f. hijsch-touw; —aleza,
f. kabel om de mast te hijschen; —
—amaina, f. begroeting met vlaggen
(v. twee schepen); —ar, v. tr. hijschen, Ophalen; voor de neus weghalen; ophangen (straf); r. langs een
touw • glijden; binnen-sluipen; —astes,
m. pl. laad-takels; —illa of —ita, f.
morelletje; ook: ronde, morel-vormige
Indische peper; 't eerste ook m.
fam.
politie-agent; —illo, m. verkleinw. v. guindo, maar ook: guindillo
de Indias, Spaansche peper-plant.
guing/a, f. giingharn, stof v. katoen en
schoirs; —on, m. = —ueto, m. ruwwollen stof v. Amiens.
guindola, f. hijsch -toestel om te los sen;
reken -machine.
guinj/a of —ol, m. jujube-vriucht; -1-©,
m. of —olero, jujube-boom.
guin/ada, f. of —o, m. of —adura,
knip-oogje; (zeet.) onmerkbare afwijking der' vooirsteven v. e. schip; —
apo, m. lomp, vod; dem. in lompen;
—-ar, v. intr. knappen m. d. oogen;
schuin kijken; (zeet.) - tijdelijk v. d.
koers afwijken; —o, m. = guinada.
gui/6n, m. rdcht-vaain(-drager); kavaleriastandaard;
gilde-bander
of -kruis;
vaandel in een prooessie; leider v.
e. quadrille v. dansers; verbimdingsstreepje met volgende regel; (muz.)
teeken; pl. (zeet.) krom-ho ut en die de
vrangen aan de verléng-stukken der
spanten verbiinden; —par, v. tr. (dem.
die zdch verbeirgt) gewaar worden;
—rigay, m. gebabbel; gekakel; —

gusanear

rindola, f. hotm of tøezem v. e. h,^em^;
—rlache, gebakken amandelen met
karamel; ^-rlanda, f. = guirnalda;-^
rnalda, f. bloem-slinger; pl. stukken
die de voor -steven versterken en 'afronden; —rnaldar, v. tr. festoeneeren.
guis/a, f. wijze, manier; a guisa de, bij
wijze van; — ado, m. ragout om de eetlust op te wekken; —andero, m. kok;
—antes, m. pl. (dop-)erten; de plant;
—ar, v. tr. klaar-maken (spijzen); inrichten, regelen (zaak); —-o, m. toebereiding (v. spijzen); —opillo, m.
doek om de lippen v. e. zieke te
bevochtigen; —ote, m. sleehte regout.
guit/a, f. pak-garen, en (volkst.) '„spie"
= geld; —ar, v. tr. met pak-garen
naaien; —arra, f. gitaar;
stia^nper
voor^ pleister; —arrar, v. tr. de gitaar
tokkelen; —arrero, m. gitaar -fabrikant,
-maker; —.arrillo, m. of —arro, m.
soort tokkel-viool; —arrista, m. gitaarspeler; —arron, m. groote gitaar; geniepig mensen
(niet-ongunstig; die
goed ter-sludks, guitig k a n . zijn); —
on, m. deugniet, land-looper; —onear,
v. intr. leven als bedelaair of landlooper.
guizazo, m. prov. Cuba, „hanepootjes"
(rimpels aan de oog-hoeken).
guizgar, v. tir. aan -zetten, prikkelen.
gul/a, f. lekker-bekkerij; —es, m. pl.
(wapenk.) rood,, „keel"; —ino, m.
soort Ind. meerl; —amån, m. Fil.
^agar-agar", soort gelatine nit zeewier bereid; —oso, a. en s. lekkerbek(kig); —usmear, v. intr. snoepen,
= golosinear.
gulleria, f. vogeltje, soort kuif-leeuwerik,
v. dezelfde kleur, maar zonder kuif;
en = golleria.
gumena ? , f. (zeet.) anker -toaiw, kabeltouw; pl. touwen om te meren.
gumia, f. soori kr omme ponjaard.
gur, m. witte katoemen stof; —bion, m.
borduurders-koiord; onde zijden stof;
wolfs-melk; -—bionado, a. met boa*duurkoord gemaakt, genaaid; —do,
a. versuft, verwezenloosd, geheel OÆIbevattelijk; —no, m. grijze knor-haan
(visch); —ote, m. soort kaas-koek;
—-rufero, m. knol (paaird); -^-rurnina,
f. fam. al te groote goedheid eens
echtgenoots; —rumino, m. fam. al
te goedig echtgenoot (man); •—ulada,
f. = grullada; —ullo, m. olijven-uitperssel; —umete, m. licht-matroos; —
vion, m. stof v. koord-zijde; soort
grof koord.
gusam/ear, v. intr. wriemelen, wemelen;
—era, f. wond vol maaiem; plaats
waar veel wormen gieteeld worden
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of tieren; fam. over -héerseheinde haxts tocht; '•—iento, a. worm -stekåg, vol
wovrmen; —o, m. worm; gusano de
luz, gldm-woirmpjie; gusano de San
Anton, cochenille; gusano de seda,
zijde-wo,<rm; —illo, m. gewerkt linnen;
gedraaid goud- of zdlver-draad; verzilverd koper -draad (v. snaren).
gusarap/iento, a. die wormen
heeft;
in staat - van ointbinding; —o, m. algemeene naam v. alleriei kleine infuzJe-diertjes,, zooais azijm-wormpjes a.a.
gust/able, a., proefbaar, -waardig; —
adura, f. proeviing; —ar, v. tr. proeven; van iets houden (de); impers.
behagen, aanstaan; trek hebben; ågusta V.? heeft u t r e k ? ; — azo, m. groét
genoegen; —illo, m. smaakjie, na-s,maak;
—-o, m. smaak; lust, trek; genoegen; lief-

hebberij; meening; jQué gusto! wat
n pleizier! mucho gusto me ha dado
V., u heeft me een groot genoegen
gedaasn; idiga V. su gusto, zeg wat uw
zin is> håganie V. el gusto de ....>
doe m e 't genoegen te ....; por
gusto, o m een gral, uit een geest
van vierzet; —osamente, a. lekker;
aangenaam; genoegelijk; bereid-willig.
gutagamba, f. guttegom.
gutapercha, f. rubber, rekgom.
gutiåmbar, f. een ambeor-achtige gom.
Gutierre, Wooiter.
gutural, a, keel-: consonante gutural,
keeil -medeklimker.
guzmån, m. adellijk jong-mensch die als
gemeen-soldaat dient; —(man)ia, f.
een Peruaainsche plant.

h (ache), f. ha,, letter h.
i ha!, imt. hal helaas!
haba, f. boon in de peul; tuin-iboon;
een paarde-ziekte; pop (v. rupsen);
gezwel a. d. hals onder of achter
de ooren; haba de laguna, groote
ruin-boon; haba de Egipto, heilige
lotus; pl. watte en zwarte boonen
om te stemmen; son habas contadas,
dat komt vollkoimem 'uiit, 'it is een uitgemaakte zaak; Rey ide! haba, boonkoning.
Haban/a (la), Habaina, hoofd-stad van
Cuba» (haban)ero, -a, m. f. en a.
Habana(a)sch-e; van H a b a n a ; f. een
dans en wijs; —o, a. Habanaasch;
m. Havana (sigaar).
habar, m. boonen-veid.
haber, v. tr. hebben (in die nieuwere
taaJ, behalve in haber de, als hulpw.);
intr. er zijn; he caido, ik ben gevallen; ha muerto, hij is gest or ven;
hay mucha gente, er zijn veel menschein; ha habido de todo, er ds
van alles geweest; éhay peras? las
hay, zijn er per en? er zijn er; he
de salir temprano, ik moet vroeg
uit; ha de venir, hij (ze) rrsoet komen
(d.w.z. zal stellig k.); bien
haya...;, gezegend....; habérselas con-,.
't aan de stak hebben met; hay que
ver eso, men moet dat zien; r. zich
gedragen; m. have en goed, be>zit;
krediet; aktief; mil, soldij.
haberi/a, f. uitvoer-reeht| pl. winsten,
loom; goederen; —o, m. landbouwgereedschap.

habichuela, f.
boontje;
sperzie-boon
(-plant); Sp. boon (groot, roede bloesem).
habido, p. p. van haber, a. in: cosas
mal habidas, kwalijk verkriegen goed;
ook v. haber = er zijin. •
habil, a, bekwaam; handig, bedreven;
rechtst. bevoegd; gereehtigd; geldig,
onweerlegbaar; en tiempo habil, tegelégener-tijd.
habil idad, f. bekwaamheid, handdgheid,
bedrevemheid; pl. bekwaam-heden; toeren; kunst jes (v. hoinid a. a.); —idoso,
a. handig, vaardig; — itacion, f. uitirusting (bijv. v. e. visschersvaaxtuig);
(rechtst.) habiiikatie, herstel van rechten, kapitein-kwaa-tier-meestersehap, zijn
kantooir; — itadamente, adv. reehthebbend, bevoegd; —itado, a. kapitein-kwartier-meester;
—itar,
v. tr.
(rechtst.) habdliteeren, de uiitoefening
van rechten geven; iem. voorzien van
ai wat noodig ds. om ....; habilitar
un documento, een dokument van alle
formaliteiten voorzien; habilitar una
casa, een huis inrichten, biewoonbaar
maken; r. zich van al 't noodige
voorzien o m dn staat te zijn tot
handelen a. a.
habilla, f. boontje; paarde-boon.
habita/ble, a. bev/oonbaar; —cian, f.
vertrek, kamer; wondng; —dor, -a,
f. = —jite, m. f. bewoner; in woner,
-woonster; —r, v. tr. bewonen; intr.
wonen.
habit o, m. kleed (vooral bijzonder, als
studente- of poester-kleed); k l e d e r -

habituacion
dracht; gewoonte; tomar el håbito,
monnik worden; colgar el håbito,
monnik-af woirden.
habit/uadon, f. gewenning, aanwenming;
—ual, a. gewoon, gebruiikelijk; —
ualmente, adv. gewoonlijk, meestal;
•—uar, v. tir. gew emmen; r. zieh gewennen, gewend raken aan.
habl/a, f. spraak, (het) toespreken; le
ha vuelto el habla, hij heeft zijm
spraak-vermogen terug-gekregen;
le
niega el habla, hij „negeert" hem;
—ado, a, i n : bien of mal hablado,
die met beschaafd of gr of spreekt;
—aidor, -a, m. f. ' yeel-spcreker; overbremger; —aduria, f. geklets; —anthin, m. f. en a. fam. die veel
praat; jeugdige veel-prater; =
—
antin, -ina, m. f. en a.; —ante, a.
s:prekend; —ar, v. tr. spraken, praten; in
betrekking staan tot een vrouw (dit
in verband met de gewoonte - om
niaair 't badkon te praten); iem. sprekem, toespreken (a); een omderhoud
hebben met (con); hablar de nariz,
door de neus praten; hablar inglés,
Emgcisch spreken; hablar alto, luid
spreken; hablar ba jo, zacht spr.,
ook hablar paso; hablar a tontas y
a
locas, doorslaan;
hablar
claro, duidelijk spir.; hablar . de vicio,
mit gewoonte klagen; hablar en comuin, in 't aigemeen spr.; hablar por
hablar, pr. om maar te pr.; hablar
gordo,
een groote stem opzettem,
girobte" woorden gebruikem; estå hablando, 't is v sprekemd" (portret);
hablar al aire of al bulto, in
't
wilde weg pr.; hablar de te jas abajo,
spr. over aardsiche zakein; hablar por
detrås, achter de rug pr.; hablarlo
to do, niets kunnen verzwijgen; hablar
por boca de ganso, spr. van hoorenzeggen; hablar por los codos, vermoeiend zijn door veel pr.; dar que
hablar, aanleidimg tot praatjes geven;
r, in viriendsch. betrekking staan; no
se hable mås de ello, laten we er
verder over zwijgen; jhablara yo para
man an a! ik heb 't imrrners al eerder
gezegd!; —illa, f. verhaaltje, verzinsel,
praatje; —ista, . m. f.
goed
an fijn spreker (spreekster); —istan,
a. fam. =
hablanchin*
habén, m. gezwel a. d, budd.
haca, f. hit; iqué haca? wat is dat n a u
(verachtelijk)?; —nea, f. tel-gangster,
kleine merrie die tel-gang loopt; paard
van gemiddelde grootte.
hace/dero, a, doeniijk; —dor, -a, m.
•f.
maker,
schepper;
el
supremo
Hacedor,
de
Schepper;
beheer-
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hacedero
der v. e. land-goed; schrander, bekwaam man, die kan op tr eden; —
ndado, m. bezitter van vaste goederen;
—ndar,
v. tr.
tot
heer,
eigenaar v. e. gr ond -gebied maken;
r. onroerieinde g. koopen; —ndeja,
f. klein land-goed; —ndera, f. heerediienst; —ndero, a. die zijn huis met
veel ijver tracht vooruit te brengeii;
—ndoso, a. spaarzaam, zuiinig; verstandig land-man/ die zijm bezit kan
verb eteren enz.; man
die
goed
werkt
a. a.;
—ndista,
m.
financier, geldmam; —r,
v. tr. maken?
doen; be vatten (inhoud); esta cuba,
hace 1000 arrobas, ddt vat houdt
iooo arroba's (pl.m. 18000 L.); overtuigen, veroorzaken: tus consejos me
han hecho mala obra, je raadgevimgen hebben me kwaad gedaan; doen
gebeuren („laten"): Juan, haz subir
a esa gente, Jan, laat die lui bovenkomen;
doen („laten"): el viento
hizo caer el årbol, de wind deed
de boom om vallen,; zoeken, zdch
veirschaffen: hacer dinero, geld „ m a ken", d. i. zoeken; (ge)wennen: es
preciso hacerle al trabajo, 't is
noodig hem aan werken te wennen;
intr. beschikken, bevelen, zoo en zoo
inriehten: hice que fuesen a buscar
al médico, ik zorgde ervobr dat men
d e dokter ging roepen; gepast; geschikt zijm, behoorein: creo que hace al
caso el ir, ik geloof dat het g e schikt is te gaajn; fulano h. a médico, Dinges is geschikt voor dokter;
geleden znjm: hace hoy veinte afios,
't is nu twintig jaar geleden; haga
V. por venir, zie dat u komt; zieh
interesseeren voor: haga V. por. éi,
interesseer u voor hem; hacer de
of el, la, spelein, uithangen: hace de
sabio, hij hangt de geleerde uit (ook
speelt de rol van); yo te hacia en
Granada, ik dacht, dat je in G.
zat; hacer pedazos, in stukken breken; hacer aiiicos, in kleine stukjes
scheuren; hacer-la vista gorda, doem
alsof men niets ziet; hacer de las
suyas, een van zijn streken uithaien;
hacer noche, over^nåehten; hacer caso
de, geven om, letten op; hacer memoria, 's goed nadeinken, 't zieh
herinneren; hacier tiempo, al wachtend de tijd dooden; hacer alto, halt
houden, opietten dat iets gebeurt;
hacer las veces de otro, iem. vervangen; hacer del cuerpo of una
necesidad, of una diligencia, zijn behoefte doen; dicho y hecho, zoo
gezegd, zoo gedaan; hecho y derech©,

hacia
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kant en klaar; hacer alarde, bogen
op (de); hacer buena una venta»
instaam voor iets dat verkocht is;
hacer mala obra, last veroorzaken;
hacer su agosto, ziij,n slag slaan;
hacer corteslas, nerhaaldelijk groeten;
hacer eco, uitwerking hebben, zdch
doen opmerken; hacer fiestas, aanhalen (kind); hacer hincapié en ....,
eem ,ste'un-punt nemen op ...., fig.
stand houden; hacer honras, plechtstatdg begraven; hacer hora, 't gunstige oogenblik afwacbten; hacer la
rosca del galgo, heengaan om niet
tertig te komen; hacer lugar, plaats
maken; hacer la mercéd of el favor
de ...., zoo' goed zijn om ...; hacer
novedad, verrassing wekken; hacer
oidos de mercader, O. I. doof zijn;
hacer papel, een rol spelen; hizo
que lloraba, hij deed of hij sehreide;
hacer que hacemos, yeel geschreeuw
en. weinig wol; hacer raya, uitmunten;
hacer sombra, nijd
wekken;
fig.
beschermen, een ontsnappdng begunstdgein; hace frio, calor, 't is koud, 't
is warm (weer); de hacer, te maken:
un novio de hacer, een aan te haken
virijer; r. zdch wennen: hacer al frio,
zich aan die koai wennen; hacer con,
aansehaffen; hacerse de rogar, zich
laten bidden; hacerse cargo de, op
zich nemen; begrijpen, in aanmerking
nemen; hacerse atrås, a un lado, op
zij gaan, op d e kant drukken, steunen; worden: se hace tarde, 't woordit
k a t ; hacerse rojo, rocd worden; hacerse
el føn to, zdch voor den domme houden; hacerse a la vela, onder-zeil gaan;
ook a la mar; no saber qué hacerse,
ndet weten wait aan te vangen; hacerse
cruces, zijn verbazdng te kennen geven
(door 't teieken, dies kruises te m a k e n ) ;
hacerse de nuevas, erg verwonderd
doen; hacerse dueno de, zich incester
maken van; hacerse lugar, zijn weg
vinden; por mås que se haga, hoeveel men ook doe.
hacia, adv. naar; tegen (v. tdjd), ongeveer, in de buurt; ese puinto cae
hacia Madrid, dat punt lagt dn de buucrt
van M.; hacia mediados de Julio,
tegen *t midden van Juli. ,
hacien/da, f. land-goed, land-bezit; inkomsten daaruit; fortuin, eigen-dom;
sehat-kdst, (dan ook: hacienda publica); Am. landelijke onderneming,
plantage; fdnantién (departement); hacienda nacional, staats -domein, beziittingen of inkomsten van de staat;
redondear una hacienda, een e i e n dom ontlasten door betaling der schul-

hallador

den a. a.; derramar la hacienda, zijn
goed slecht bebeeren a. a.; pl. huishouden, huisclijke zaken, arbeid van
't gezin a. a.
hacin/a, f. boop schoven; ophooping,
stapel; hacina de henp, booi-berg;
—o, a. elléndig, armizalig, gierig; —
amiento, opeein-hooping, opstapeling;
—r, v. tir. ophoopen, opstapelen.
hach/a, f. mooie kerk-kaars; bijl; hacha de viento, hårs-fakkel; —azo,
m. bijl-houw; —e, f. ha (de letter);
—(e)ar, v. tr. hakken, door- of instukken- of om-hakken; intr. hakken,
bouwen; —ero, m. groote kandelaar
voor groote kerk-kaars; hout-hakker;
mil. sappeur; —on, m. groote bijl;
hårs-fakkel; —uela, f.' bijltje; (zeet.)
enter-bijl.
had/a, f. fee; —o, m. lot; nood-lot;
lots -beschdkking; fatum; dood.
hala! voornit! mo ed!
halag/ador, -a, f. en a. aanhalerig,
vileierig; altijd lief sprekend; —ar,
v. tir. liefkoozen;
aanhalen;
vleien;
stireelein; —o, m. liefkooizing; streeling,
vleiende tiaal; aantrekkebjkbeid; —
iieno, a. vleiend, streelend; aåntrekkelijk.
halar, v. tr.
(zeet.)
hijschen, tillen;
sleep.ein.
halcén, f. valk.
halcon/ado, a. valk-aehtdg; —ear, v. intr.
aanhalen (publieke vrouwen de voorbij, -gangers); —era, f. valker ij, valkeniers-kunst, valken -jadht; —^ero, a.
ddie m a n n e n aanbaalt, mannen-aanbalerdg; m. valkenier; halconero mayor,
groot -valkenier.
hald/a, f. groote rudme zak; een opgehoujdein-rok-vol; zie —ada; haldas en
ctnta, d e rokken erg boog-op onder
't loopen; bereid om iets te doen
(vrouw); de haldas o de mangas me
lo daran, op de eene of andere m a nier zai men bet mij geven; —ada,
f. scboiot-vol; —<ear, v.åntr. de rokken laten zwderen, de panden y. d.
jas; —raposo, a. in lompen; —udo,
a. breede panden hebbend.
halieto, m. zee-arend.
hålito, m. adem(-haling); wasem;-toehtje;
(halito)so, a. opstijgend an damp als
adem.
halo, m. Idcht-kring; kring om de tepel; —za, f. houten schoeisel.
halla/dor, -a, m. f. (uit) vinder; —r,
v. tr. vinden; uitvinden; r. zich bevdnden, zijn; hallarse bien of mal, wel
of onwel zijn; hallarse bien con una
cosa, en una casa, tevreden zijn met
een zaak, met een huis; elkaar aan-
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treff en; no hallarse, niet aarden, niet
op zijn gemak
zijn;
— zgo,
m-,
vomdst.
halten o, m. halter» — s t i , on. die werkt
met halters.
hama/ca, f. hang-mat* —quero, m. drager v. e. hang-mat, (diraag-stoel).
hambf/e, f. homgeir; bongers-nood; a
buen hambre no hay mal pan (of
pan duro), hoinger is de beste saus;
—ear, intr", honger hebben; vurig begeeoren; andar hambreando, altijd natuurlijke honger hebbien; estar hambreando, honger lijden; —iento, a.
hongieirig, begeerig; —on, -ona, m.
f. en a. hoingerlijder, iem. die altijd
honger heeft en dat te kennen geett;
—mia, f. hongers-nood.
hamp/a, f. boeve-leven; —esco, a. op
die
hampa
befcrekking
nebbende,
boeve-; —on, m. boef, vagebond.
hanega, f. fanega (graan-maat); —da,
f. = fanegada, ziulk een hoeveelheid.
harag/ån, m. luilak, dag-dief; —(an)amante, adv. nåets -uitvoerend; —(an)ear, v. intr. liuilakken; —(an)eria, f.
d a g -dieverij, luilakker ij.
harapiento, a. dn lompen • gehuld, haveloos; —o, m. lorrrp, vod, lap; —so,
a. in lompen; voddig.
haren, m. harem; publiek huas.
harija, f, graanstof (bij 't malen), meel
bij 't wanen.
harin/a* f. meel, gemalen stof; fam.
esa es harina de otro costal, dat is
heel wat ånders; —era, f. meel-bewaar-plaats; —-ero, m. meel-handelaar; —oso, a. meel -achtig; bedekt
met wit poeder.
harm/onia = armonia; —onica, f. harmonica; —onico, a. harmonisch; —
onioso, a. samen -Minkend, harmoni eus; —onista, m . harmonie-kenner.
hannero, rn, zeef; wan.
har/on, -a, a. lui, vadsig, onwillåg om
te werken; m. paard dat soms opeens
weigert; —onear, v. intr.
liuilakken:
plotseling niet verder willen (paard).
harp . .. = arp . . .
hart ada, f. = —azgo; —amente, adv.
al te veel; —ar, v. tr. verzadigen;
bevredigen (verlangen, begeerten); te
veel geven, over-laden, doen walgen; lastig vallen; r. zdch verzadigen;
—azgo, m. . verzadiging, verzadigdhedd;
—o, a. vol-doende, over-vloiedig; adv.
te veel, al t e ; —ura, f. vierzadigimg,
zatheid, zie —azgo; volkomen bevrediging der begee.rte(n).
hast/a, pr. p. tot, zelfs, tot zelfs, ja
zelfs; hasta llorar, tot schreiens toe;
hasta los extrarlos se enternecieron,

hebdorøada

zelfs vreemden werden vérteederd»
—ial, m. pak-linnen; pummel; —iar,
v. tr. vervefen; tegen-staan (spijs); intr.
zat zijn van (de), zieh erg vervélen;
—io, m. waig; afkeer, over-verzadiging.
hataca, f. oor (v. pot); groote houten
lepel; r ond stuk hout om deeg te
vormen, spat el.
hataj/ar, v. tr. verdeelen (in kleinere,
kudde); —o, m. kleine kudde, de el
eener groote; menigte, . groot aantal.
hate/ar, v. tr. inpakketn, om op .reis
te g a a n ; —ria, f. week-voorraad der
herders; hun plunje, reis-zak enz.;
—ro, m. herder die eten br engt aan
zijn kameraden; (Am. Cuba) opzichter over een vee -fokkerij.
hat/illo, m. verkl. v. hato; boekje; reisgoed; echar el hatillo al mar, fam.
zijn geduld verliezen; coger of tcmar
el of su hatillo, f am. ervan doorg a a n ; —o, m. deel eener kudde;
plunje, reisgoed; verzameling sliecht
volk^ menigte; plek buiten de stad
voor 't vee en waar de lierders slåpen; ook =
hateria; revolver el
hato, tegen elkaar opzetten; dar al
diablo el hato y el garabato, alles
naar de duivel wenschen.
jhay! i. o>! ai! au! imp. er ds, er zijn;
hay que, men moet.
hay/a, f. beuk; (oud) paasch-geschenk
a., d. dans-meesters; (el Haya of la
Haya, den H a a g ) ; —al, m. beukeboisch; —^edo, m. idem; —o, m. coca;
—is:o, m. beuke-nootje.
haz, m. bundel, bos, schoof, = gavilla;
f. gezicht; opper-vlak, voor»zijde (dan
•=•- faz); rechte zijde (v. stof); a
la haz = a lå faz; en paz y en
la haz de la Santa Iglesia Catolica,
in vrede en in de schoot der Kerk;
—a,
i.
akker-grond;
—ana,
f.
dappere daad, helden daad;
slechte
daad^ wan-daad; —aneria, f. gemaakt
\Tertoon v. vrees, enz,; —afiero, a. die
of dat gemaakt is (met vertoon v.
vrees enz.); —anosamente, adv. d a p per; —årloso, a. held-haftig; —merreir,
m. mik-piunt in een gezelsehap; hazte
alla, m. groote stijfheid in houding
en opt-teden.
{he! int. he! en hé? om te vragen bij
niet verstaan; adv. (oud) hier; he.aqui,
ziehier, daar heb je nu; helo aqui,
hier heb je 't; heme aqui, daar heb
.jie me Inu; y he a correr, en daar
ging hij (ze, ik enz.) aan 't loopen.
hebdornada, f. gel. —(domada)rio, a.
wekelijksch; m. monnik die de week
heeft; week-blad-
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heb/e, f. schaam-haar; —én, a. / de
smaak hcbbend v. d. muskadel-druif;
—illa, f. gcsp, koppel; .•— iliero, m.
handelaar in of maker v. koppels
of gespem.
hebra, f. draadje; afgepast naai-garen;
vezel; mijn-ader; straal dikke vloeistof; lenigheid; pl. vezels.
hebr/aico, a. Hebreeuwsch; —afsmo, m.
bebreisme; —aista, m. Hebreist, (ook
—aizante); —eo, m.
Hebreieuwsch,
Jood; f am. onbegrijpelijk iets;- —oso,
a. vezel-achtig.
hect area, m. hektare; —tiquez, f. tering; —ogramo, m. hektogram; —olitro, m- hekto-liter; —dmetro, m, hektometer; — éstero, m. hekto-stére, 100
kubieke meter.
bech/a, f. alleen in: de esta he cha
to do se perdio, voor deze keer, op
dieze datum, is alles verloren; —ice»
res co, a. van tooverij of hekserij
hebbend; •—Iceria, f. beheksing; zie
—Izo; —Izar, v. tf. beheksen; — izo,
rn. beheksing; persoom, geest die behekst of betoovert; a. valisch (haar a.
a.); —o, m. feit; daad; de hecho,
inderdaad, feitelijk; al hecho, eigenlijjk. gezegd, in de gromd fieitelijk;
en el hecho mismo, wegems, juist
van wege ....; gebeaxrtenis; es un heoho', 't is een feit; dar lo to do por
hecho, alles voor een uitgemaakte
zaak houden; es un hecho inaudito,
't is een ongehoord feit; a. en part.
pass. v.'hacer, gedaan, gemaakt, afgeloopen, vol -dongen; gewend, gemaakt
tot, d. i. gelijk, net als, hecho un
tonlo, als een dwaas, hecho un fuega,
als vu ur enzi; esta hecho, 't i s .
gebeurd; esta hecho al trabajo, hij
is aan werkem gewend; hecho
y
•derecho, kant en klaar; volslagem;
ook in: hela aquf hecho y derecho,
bier heb ik 't zooals 't altijd geweest is; dicho y hecho, zoo gezegd
zoo gedaan; —ura, f. vervaardiging,
making,
verridhting; maaksel (ook
fig.); no tiene hechura, 't is niiet
te doen, 't is zeer slecht gemaakt.
hed/er, v. intr. (ie) stinken; tr. vervelen;^ —iondez, f. stank, bederf; zeden-bederf, zie —or; —ion do, a. stinkend; m. bunzing;. —or, m. stank.
hegemonia, f. opperbeersehappij, overwicht.
hegira, f. hidjrah, viucht van Mohammed.
hela/da, f. vorst; bevriezing; —dera,
f. ijs-maehine; —dizo, a. licht bevriesbaar; —-do, a. bevroren; versteend
(van sehrik; rn. ijs (vruchten-ijs a. a.);
Sp.

hendidura

ijs drank, vruchten op ijs, ook = azucar
rosado (lett. roze -suiker), doch dan
meer — s ; —r, v. tr. en intr. (ie)
bevriezen, koude veroorzaken; vriezen;
r. bevriezen, stollen; 't erg koud
nebben.
helecho, m. varen (kruid).
Helena, f. Helena (vroiuwie-naam); St.
Elmusvuur.
helen/ismo, m. Hellenisme; —ista, m.
f. hellenist; —o, a. m., -a, f. Helle en (sch/e).
helero, m. ijsmassa rondorn de eeuwige
sneen w op de bergen, gletscher.
helgad/o» a. met ongelijke, slecht gerangschikte tanden; —ura, f. ongelijkheid der tanden.
hélioe, f. sehroef; slak; buiten -omtrek
van 't oor; Groote Beer; pl. spiraalvoTmig sieraad aan ft kapiteel der
Korintisehe zuil.
heli/ografia, f. heliografie; — ot^opo, m.
heliotroop (plant).
Hel/vecia, .f.
Helvetié (Zwitserland);
(hel)vético, s a. Helvetisch, van Helvetié.
hemat/ites, m. hematiet, bloed-steen; —
losis, f. overgang van aderlijk in slagaderlijk
bloed;—uria, f. bloed-urineeren.
hembr/a, f.
vrouwtje, wijfje;
ijzeren
moer;- vingerling;
oog (tegen-over
haak); vrouw (vaak poétisch); •—ear,
v. intr. branstig zijn; slechts vrouwelijke jongein of dochters ter wereld
brengen; —illa, f. oogje, iets waarin
een ander deel sluit of past.
hemi/ciclo, m. half -eirkei-voirmrge bank;
— c r å n e a , f.
scheele hoofdpijn,
=
jsqueca; —sférico, m. half-rond; —
stiquio, m.. helft v. e. vers-regel van
tien.
hemost^tico, a. m. bloed-stelpend (middel).
hemorr/agia, f. bloed -uitstorting; —oides, f. pl. aambeien.
hen/a ie, m. • ('t) hooien, ho-oi-tijd; —ar,
v. tr. hooien; m. weide, kunst-matig
wei-land.
henchl/dor, m. vuller, opblazer, opstopper; vol-propper; .—miento, m. opblazing, vulling; op-stopping; opgeblazenheid; —r, v. tr. (i) vullen, opblaizen; over-laden (m. gunsten a. a.);
r. zich vullen, vol-proppen; opgeblazen zijn.
hende /dor, m. splijter, klover; —dura,
f. spleet, kloof; —r, v. tr. (ie) splijten, kloven; ziich een weg banen door,
klie ven; r. open-splijtein, open-gaan
(in tweeén).
hendi/dura, f. = hendedura; —miento,
i7

henequén

-

m. splijting, kloving; ook ==} 't voråge.
heniequén, m. Am. Mex. nuttige vezelplaint vooir toiuw enz.
hen/il, m. hooi-b erg-plaats, hooi-berg;
—o, m. hooi; —ojil, m. kouse-band;
—oso, a. veel hooi gevend, overvloedig voér léverend.
hefiir, v. tr. (i) voor 'de laatste maål
kneden (om votrm te geven, deeg).
hepåtic/a, f. lever -kruid; —o, a. v. d.
lever.
hepta/edro, m. zevem-vlak; —gonal, a.
zeven-hoekig; — 'gono, m. zeven-hoek.
heråldic/a, f. wapen-kunde; —o, a. wapen-kundig.
heraldo, m. héraut, wapen-koning.
herb åceo, a. gel. gras-achtig; —ajar
of —ajear, v. tr. en intr. (laten) weiden; grazen; —aje, m. kruiden; fam.
drank v. kruiden-sappen; —ajero, m.
die een weide pacht; —ar, v. tr. met
kruiden
bereiden
(huiden); —ario,
m. kruiden-verzameling; pl. gras-zoden
onder water; —ecer, v. intr. groen
w orden, zich groen voor-doen; —ivoro, a. planten-etend, gras-etend; —
olado, a. vergiftigd met kruiden-sappen (pijlen), zie enherbolado; -—olario, a. die gewoonlijk kruiden zoekt;
rø. kruiden-zoeker; e r g afgetrokken
men sch; kruiden-, bloemen- einwortel-hande 1 a a r ; •—orista, m. kruid-kun,dige; —onzacion, f. (het) kruiden,zoeken; —orizador, m. kruiden-zoeker;
—oristeria, f. wiinkel v. e. kruidenhamdelaar; —orizar, v. intr. kruiden lezen; —oso, a. waair (veel) gras
groeit; gras-achtig; —udo, a. grazig,
bedekt met gras.
herculeo, a. berkuMsch; fuerza herculea,
herkulische kracht.
bered/ad, f, stuk akker-land; —ado, a.
rn., -a, f. welgesbeld (man); —amlento,
m. het erven; •—ar, v. tr. erven, ook:
erven van: le heredaré, ik zal van
hem erven; (oud) zijn erf-g*enamen
noemen (in 't testament), teste er e::i;
—ero, -a, m. f. erf-genaam; —itario,
a. erfelijk, erf-.
herej/e, m. f. ketter; —la, f. ketterij;
omzinnig voor-stei; beleiedigende taal;
fam. duurte, = carestia.
heren cia, f. erfenis, erf-goed; ad jr la
heren cia con inventario, onder bemifice van boedel-beschrijving een erf.
aanvaarden.
her/esiarca, m, hoofd eemer kettersche
sekte; kettersche schrijver; —etical?
of —ético, a. ikettersch; —etizar, v.
intr. ketterij prediken of verdedigen.
heri/da, f. wond; respirar por la herida,
wrok openbairen t>ij heriinnering of

58

herrada

woord; —dela, f. lei die meer lang
dan bireed is; —dp, m, f. en a, gewond(e), gekwetst(é); — r , v. tr. (i,
ie) wonden, kwetsen; tokkelen, aanraken (toetsem of snaren).
hermafroditt, m. f. en a. man-vrouw,
dubbeislachtig
(plant); —ismo, m.
man-vrouwschap, hermafroditisme.
herman /a, f. zuster (ook geestelijke);
—able, a. verbroederbaar; bij elkaar
passend, goed samen kunnende gaan;
—ado, a. goed samen-gaaind; —al,
a. broederlijk; —ar, v. tr. bij elkaar
br engen, samen doen gaan; broeder lijk verbiinden; r. zich verbroederen;
goed bij elkaar komen; —astro, -a,
m. f. stief broeder, zuster; —azgo, m.
= —dad, f. broeder-schap, broederboind; Santa hermanazgo, rechtbank
ingesteld onder Fedinand en Isabel,
om kennis te nemen van straat-roof
enz.; gewapendie macht van die rechtbank, die vooral *van de Inquisitie
was; —iear, v. tor. broeder noemen
(oud gebruik); —ecer, v. intr. broer
of zuster krijgen; —o, m. broeder,
ook geestelijke; maat; hermano carnal, vleeschelijke broeder; hermano
de leche, zoog-broeder; hermano de
madre, of hermano uterino, br. v.
moeders-zijde; hermano politico, zwager; medio hermano, half-broeder; hermano tercero, m*. (ook hermana tercera, f.) leek die de regel v. d. 3e
orde v. St. Franciscus, St. Dominkus,
of der Carmelieten in acht neemt; —
uco, m.
smaad-naani voor leekebroeder.
hernienéutica, f. taalkuridige '.kraitiek,.
vooral v. d. bijbel.
hermétic/amente, adv.; hermétfcamente
cerrado of
herméticamente tapado,
hermetiseh gesloten; —o, a. luchtdiicht.
hermos/iear, v. tr. verfiraaiein; tobisn,; ophemteilen; —o, a. schoon; —ura, f.
schooinheid.
Iierni/a, f. breuk; —arta,-a. v. e. breuk;
—oso, a. aan een breuk lijdend;
breuk-achtig.
héroe, m. held.
hero 'icidad, f. heldhaftigheid; —ico, a.
held-haftig; —ida, f. helden -di clh.t; —
ificar, v. tr. tot een held m a k e n ; <—
fna, f. heldin; —Ismo, m. heldenmoed, hflden-daad.
herpes marinas, f. pl. door de zee op
't strand geworpen kostbare stoffen;
f. pil. herpes; oiits^ag in kleine blaasies;
—ético, a. herpetiseh, van die uitslag.
herra/da, f. emmer; —dero, ni. . stempeling van 'vee (met ijzer); plaats waar

herren
dat gebeurt; —dor, m. feoefsmid; —
dura, f. hoef-beslag, -ijzer; (het) beslaan; mostrar las herraduras, „slaan"
(paard), dar una en el elavo y otra
en la herradura, omhandig zijn; —.
je, ijzerein beslag, ijzer-werk; ('t) beslaan met ijzer; —mietita, f. ijzeren
gereiedschap; tanden (als ze goed zijn);
herom, gewei; —r, v. tr. (met ijzer)
beslaan; stempelen (vee).
herr /én, m. voeder; ook = —enal of
-—ental, m. veid bezaaid nuet boekweit
enz. (paarde -voedier); —^era, f. f am.
smids -vrouw; por huir de herrera se
cae en carbonera, van de wal in de
sloet raken; —eria, f. smidse; ijzersmelterij; ijzer-winkel; door werk-lieden bewooinde plaats waar steeds gehamerd woirdt; —erico, —erillo of
—erito, m. boomkirudpertje (vogel); —
ero, m. smid; —eron, m. slechte
smid; —eruelo, m. lange mantel zonder kraag; 'n vogel; —ete, m. beslag
a. e. veter of neste!; —eteador, m.
of» — etero, m. die meste! -beslag) maakt;
—etear, v. tr. foeslaain (nestels, veters); —in, m. = ' —umbre; —ojo,
m. grendel, zie cerrojo; —umbrar,
v. tr. een ijzer-smaak geven (water);
r. ijzer-smaak krijgen; —umbre, f.
ijzier-roest; ijzer-smaak; —umbroso, a.
roestig.
herv/entar, v. tr. (ie) even laten koken,
opwairrnen; —idero, m. koking; moeilijfce adem-haldng; < gewirdiemel; —ir, v.
intr. (i, ie) koken, ziieden; krdoelen
van; tr. koken (water a. a.); —or,
m. koking; borreling; vmrigheid, groote
ijver; —orizarse, v. r. vuirig worden,
in gloed ontsteken.
hesita/cion, f. aarzeliing; ~ r , v. intr.
aarzelen.
hespér/ico of" (per)io, a. van Hesperié
(vooir Spanje); sisterna hespérico, Hesperisch.
berg-stelsel; —(per)idea, f.
mdrtenplant; pl. hesperideeén (rnirten
en edtrus -soorten).
Héspero, m. (poet.) avond-ster.
heter oclito, a. gel. afwdjkeind v. spiraakkunstige analogie; fam. vrøemd, zondedding; —odoxia, f. oinrechtztinnigheid;
—odoxo, a. onrechtzinnig; —ogéneo,
a. v. verscihillende aard, nit deelen v.
uiteen-loopende a a r d ; —^ogeneidad, f.
heterogeneiteit (zie vor.).
hétic/a, f. sleepemde koorts; —o, a.
lijdend daaraan.
hetiquez, f. hectiquez, tering.
hexåmetro, m. zesvqetig vers.
hez, f. droesem; pl. de heffe.
hi, m. in: lhi.de puta, hoere-kind:
hia to, m. gaping; weglating, leemte.
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hibridismo, m. twee-slachtighedd.
hibrido, a. tweeslachtig, uit twee talen
of stammen a. a.
hidalg/amente, adv. edel-moedig; —arse,
v. r. f am. zdeh voor-naam voordoen
, (onbep. wijs); —o, -a„ m. f. ridder
van geboorte; edelwouwe; zoom of
dochter van zuiver adellijk bloed; hidalgo de eejcutoria, edel-man ber eid
om zijn aanspraken aan te toonen;
hidalgo de privilegio, door de koning
geadelde; por los cuatro costados,
edel-man v. vier kwartiieren; hidalgo
de pobre cuna, arm edel-man; —
uia, f. adel; zielen^adel.
hidra, f. water-slang; Slang (gesternte);
groen -achtige poldep; en water-plant;
—tar, v. tr. gel. met waiter verbin'den; —to, m. scheik.) hidraat.
hidråulic/a, f. leer v. d. bewieging der
vloei-stoffen en haar toepassmg; —
o, a. van die beweging der vloei, stoff en; v. stoff en die hard worden
in water^ of werken waarbij
die
stoffen gebnudfct worden; måquina hidraulica, water werk-tuig; m. waterbouwk. ingenieur.
hidrc-/clorato, m. hidro-chloraait; —c!6rico, a. hidrochlorisch: acido hidroclorico, zoiut-znur; —dinåmica, f. hidro -ddnamika, leer v. d. krachten en
bewegingen dier vloei-stoffen; —fobia,
f. water-vrees, hondis-dolheid; —'fobo,
a. (honds-)dol; —(o)geiio, m. waterstof; — grafia, f. water -beschrij ving;
—gråfico, a. [hidirografisch; —(o)metro,
regen-meter; —'påta, m. water-dokter;
—patia, f. water-genees-kunde; —påtico, a. waiter-geneeskundig; —pesia,
f. water-zueht; —(6)pico, a. waterziuichtig; —stå tica, f. leer van 't even•wiicht der vloei-stoffen; —ståtico, a.
van 't evein-wiicht der vloei-stoffen.
hiedra, f. klim-op.
hiel, f. gal; hiel de tierra, aard-rook,
diudven-kervel; hiel de buey, gal-steen
(bij os).
hielo, m. ijs (inatuurlijk); stuk ijs; es
trio como un hielo, hij heeft een
hart van ijs; se quedo como un hielo,
stond verplet; ester hecho un hielo,
dioor-en-door koud zijin.
hiemal, a. wåmtersch, winterldjk, wintér(plant b.v.); montes hiemales, steeds
besnieeawde bergen; solsticio hlemal,
wiintier -zonne -stil -stand.
hien/a, f. hi ena; —ino, a. hdéna -achtig.
hienda, f. mest.
hierålico, a. hieratisch, hedlig.
hierogli/fico, a. =
jeroglifico.
hierba, f. gras, kruiid; Dona Ines Lopez
de Poldån y otras hierbas, mevrouw

hiero
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I. L. d e R. ?en zoo vooart en zoo voort;
hierba buena, munt; —doncella, f.
• maagde-palm; —luisa, f. 'n geurig
geneeskr. kruid nit Peru; hierbaluisa
de lim6n, Cuba, welriekeind baaard^gras.
hiero, m. zwaort-e wikke (veevoeder) =
yero.
hierro, m. ijzer; scherp of snijdend
wapen;
stift,
ijzeren gereedsehap;
brandmerk vooar slaven of miisdadigers;
hierro albo, wit-gloeiend ijzier; hierro
colado of fundido, giet-ijzer; hierro
carretil, ijzer-beslag enz. voor rijtuigen;
hierro en ho jas, plaat-ijzier; hierro
de IJantas, velg-ijzer; hierro planquilla,
ijzer in vierk. staven; hierro varilla,
ijzer in dunne stangen; agarrarse a
un hierro caiiente, wanhopig. volhoaiden om zijn doel te bereiken; al
hierro
caiiente
batir de repente,
smeed het ijzer als het he et is; machacar en hierro frio, zijn tijd en
moeite veirlieizen; cabeza de hierro,
sterke kop, onwrikbare geest; onleerzaam mensch; pl. boeien; hierro para
plan diar, strijk -ij zers.
higa, f. amiulet, hoofd-beweging tot spot;
mi escopeta ha dado higa, mijn geweer ds geketst; iiacer la higa, de
neus ophalem a. a.; no se me da
una higa, of no se me dan dos higas,
't kan me niets sehelen.
higado, m. lever; malos higados, slecht
hart; lener higados, moed nebben;
echar los higados trabajandc, werken als een paard; estar hasta los
higados, de keel uithangen; le comeria los higados, ik zoiu 'm willen opvireten.
higate, rn. soort van cragout, m. vijgen.
higi/ene, f. gezoindheids-leer; —enka,
a. goed vooir de gezondheid.
hig/o, rn. vijg; venensehe zweer a. d.
anus; pan de higos, koek van vijgen,,
amandelein, specerijen enz.; ' d e higos
en brevas, zoo nm en dan een enkele
maal; —uera, f. vijge-boom; higuera
lo ca of de Egipto, wilde vi] ge-boom:
higuera bre val, vroeg-rijpe v. b.; higuera de Indias, Imdische vijge-boom;
—ueron, m. groote Amer. vijge-booim;
—uereta, f. palma-christi; aceite de
higuereta, castoir-oiie.
higro metria, f. higrometrie (vocht-meting der lucht); —'metro, m. vochtmeter.
hifa, f. d o d i t e r ; —aslra -o, f. m. stiefdochter; -zoom; —-o, m. zoom, kind,
jong; hijo ide bendicion, wettig kind;
hijo politico, schoonzoon; hijo bastardo, bastaard; hijo prådigo, verloaren

so
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zoo-ri; xhijo de leche, zoog-kind; hijo
de la ' tierra, kind van onbekende
ouders; el Hijo del Hombre, de Zoon
des Memsichen; cada uno es hijo de
sus obras, ieder is een kind van zijn
werken; —odalgo, -a, m. f. (vooar hijo
de algo, kind van iets), zie hidalgo;
—uela, f. kartonnen deksel v. d.
avond -maals -b eker; erf -portie; kleine
matras; lakensehe of linnen band;
onder -hoorigheid eener parcchie; pl.
achter-zijde v. e. Spiegel; —uelo, -a,
m. f. joingetje, meisje; uklooper; wortel-scheut.
hil/a, f. irij, gelid; dunne darm; wiekje
van pluksei; ('t) spinnen, spin-tijd;
a la hila, de een na de ander; pl.
pluksei voor wonden; —able, a. spinb a a r ; — acha, f. uitgerafelde draad;
—achoso, a. uitirafelend; —ada, f.
rij steenen (bij 't boiuwen); (zeet,.)
breedte der boei-planken of gangen;
en = hilera; — adillo, m. vlos-zijde,
floiret-zijde (draad); soort lint daarvan; — ado, rn. gesponnen d r a a d ; —
ador, -a, spinner, spinster; —anderfa,
f. spiinineaij; —andero, -a, m. f. spinner, spin-zaal; —^r, v. tr. spinnen;
verziimen, uit zijn duim zutigen; hilar
idelgado, spits-vondig iredeneeren; hilar
largo, langzaam sprieken of handelen;
hilar en verde, zijde afspinnen, als
d e pop v. d. zijde-worm nog nået
geheel gevormd ds; —arach-a, f.
=
—acha; —aridad, f. lach-lust, aige->
meen geiaeh; —aza, f. = — a d o , . e n :
gr of draad; gekruiste of ånders loopende draden in weefsel; descubrir la
hilaza, d e draad vertoonen, door-gesleten zijn; — era, f. rij, gelid; trekplaat (om mecaal te spinnen); balk
die de dak-ribbein steunt; —ero, m.
mijin-ader, waardoor water zijpelt; — o,
m,. draad, garen; scherp (van wapen
Tå. a.); vezel; t stroom; sliert; el hil9
Idel discurso, ide draad van 't gespnek;
hilo de la Vir gen, herf st-draad; hilo
de ensalmar, pak -garen; hilo crudo,
oingebleekt garen; caer hilo a &ilo,
met een straakje neter -vallen; cortar
al hilo, langs de draad snijden; cocer
al hilo, (tegenover al grano), op draad
koken (suikersap); volver a tomar
el hilo, ide draad weeir op vatten; —OJI,
m, ieelt -aehtig gezwel.
hilvån, m. djgsel; —(van)ar, v. tr. rijgen;
afraf felen.
[bloem-knop.
hsmen, m. maagd-vlies; vliesje v. e.
himeneo, m. (poet.) huwelijk, echt.
himn/ario, m. gezangen-boek, verzameling hymnen; —o, m. gezang, hymne;
himnario, nacional, voliks-lied.

himplar
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himplar, v. tr. broilen (panter).
hin, m. gehinnik.
hiiic/adura, f. inzetting, anstefeing; —
apié, m. flinke neer -ætting v. d. voet;
steun-puint voor de voet; grond of
voorwendsel waarop men volhoudt;
hacer hine apié en, standhouden, bij
iets hlijven stilstaan (fig).; —ar, v.
tr. inzetten, ins leken, prikken; hincar
la ufia, een goede slag doen; hincar
el diente, kwaad-spre ken; de voet
dwars zetten; hincar las rodillas, de
knie buigen; r. stevdg stemnen; hincar
de rodillas of alleen hincar, knielen;
zich over-ge ven, genade vragen; ~ o n ,
meer.-paal.
hin cha/do, a. opgeblazen (ook fig-);
aanmatigend; gezwollen (stijl); —r, v.
tr. opblazen, opvullen met lucht of
vocht; hinchar un globø, een ballon
vullen; ijdel maken, trotsch maken;
r. opzwellien, gevu-ld raken; opgeblazen
of ijdel worden; — zon, f. zwelling,
opblazing; gezwollenheid; belachelijke
eigen-waan.
hinoj/al, m. venkel-aanplant; —o, m.
venkel; pk (pod en poet.) knie én;
de hinojo, op zijn knieén, geknield.
hintero, m. kneed-, bakkers -taf el.
hipar, * v. intr. hikken; hijgen; snakken,
huinkeren.
hipérbol/a, f.
kegel-smede; hipérbolas
conjugadas, -koncenti isene kegel-sned e n ; —e, mi- en f. beeld, o v e r d r e v e n
udtdrukking; -—'ico, a» in beeld -spraak
(meest over-dreven).
hiperdulia, f. eere-diemst v. Maria.
hipiano of hfpico, a. van paarden.
hip/motlcd, a. slaap-wekkend; —notismo,
<m. hipnotisme.
hipo, m. hik; hijgend smachten; —-condria, f. diepe zwaar-rnoedighéid; —
c6ndrico, a. zwaair-moedig, zwart-galldg, ziiiek- in de ver be elding; -—condrio,
m. gel. onder-buik; zwaar -moedig, '
zwant-gallig
mensen;
verbeieldingszieke; —-cresfa, f. huichelarij; — (6)»
crita, a. en m. f. huichelaar, '-achtig;
—(6)dromo, m. paarde-spel; —potamo,
rn. nijl-paard; —teca, f. hipoteek; -—
—tecar, v. tr. verhipotekeeren; —tecario, a, v. e. hipoteek, reellt -gevend
op een hipoteek of die bezittend;
—(6)tesi(s), f. hipoteze, „stelling"; —
tético, a. op hipotezen berustend.
hiriente, a. kwetsend (z;ie herir).
hirma, f. zoom eener stof (meesital. v.
<\ andere kieur); —r, v. tr. bevestigesn.
hil su to, a, (poet.) met opstaande haren.
hisc/a, f. vogellijm; —al, m. soort es- |
paTto<-to:uw.
I
hisop/ada, f. bespreinkeling met wij- |

hogano

water; — ear, v. tr. zoo besprenkelen;
—ilk), m. doek om de lappen v. e.
zieke te _ bevoéhtdgen; —o, m. hisop
(bijbelsche, zeer geurige plant); wijwater-kwast.
hispa/lense, m. f. iem. uit Sevilla; a.
Sevdllaansch;
—nense, a,
en
s.
Spaansch-e Spanjaard; —(å)nico, a.
I
Hispaniseh, Spaansch; —-nismo, m.
i
Spaansche zeggings-wijze; —nista, m.
•f. hispanist, kenner. v. h. Spaansch;
—nizar, v. tr. ver-spaanschen; —no,
a. (poet.) Spaansch, van Spanje.
hist/er, m. mest-kever; —érico, m. histerie = mal de madre; a. histerisch,
v. d. baar-moeder.
histori/a, f. geschiedeniis; historia un>
veisal, algemeene g.; historia nalural,
natnurlijke historie; fam. lastig dets,geval; pl. voor -wendsel, verhaaltjes;
-— a do, a. met kleine ver sier ingen opgetooid; —ador, -a, m. f. historieof geschied-schrijver; —al, a. histordseh; —ar, v. tr. opsieren; een hist.
schiLderij m a k e n ; intr. een verhaal
maken of doen; —(ori)co, a. ' v. d.
geschiedenis; hecho historico, historisch feit; —eta, f. verhaaltje, geschie»
denisje.
histri/oii, m. povse-maker; (iron.) komediant; —onico, a. v. e. potse -maker
of komediant; —-onisa, f. (poet.)
=
comedianta.
hit/a, f. spijker zoinder kop; —o, m.
f am. „kneép", „knoop", groctste moeilijkheid; grens -paal of -steen (ook hita),
doel; dar en el Mto, de spijker op
d e kop slaan; mirar de hito en; nito,
seherp aan-kijken; mudar de hito, van
idee ver ånderen; cuando tiene la suya
sobre el hito, wanneer hij (zij) eenmaal dets in zijn '(haar) hoofd heeft;
a. zwart (paard).
hobachén, a. kwabbig, paffig.
hobo, m. soort Indische pruime-boom.'
hoicic/ada, f. stoot met de smuit (v.
varken); bruusk antwoord; stoot tegen
de n e u s ; -—ar, v. tr. fam. veel en
overai kussen; opwoelen met de snuit;
intr. met 't gezicht op de grond vallen; dooir onachtzaamheid of onleidZiaamheiid in een: fout ver vallen; •—o,
rn. snuit; dikke lippen; fam. smoel
(trekken); fam. eslar de hocico, pruilen; —udo, a. met lange snuit.
hocino, m. snoei-mes; insluiting eener
rivieir tussehen twee bergen.
hoctquera, f. soort muil-band.
hodémetro, m. passen4elleir a. a.; instrument o m te teilen (passen, omwentelingen).
hog/aiio, adv. fam. dit jaar; •—ar, m.
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haard(-stede); huiselijke ha ard, huds;
—aza, f. huishoud -hrood (r ond en
plat); mik; —uera, f. wcugde-vuiuir;
giroot vlammend vu ur.
hoj/a, f. blad; Lemmet; hoja (de) lata,
blik; hoja de puerta, v. e. deur; losingezette mouw; toraak-land; hoja berberisca, geel -koper-plaat; doblemos la
hoja, laat oms een blaadje omslaan;
volver la hoja, ompraten, doen alsof
men niets beloofd heeft; —alateria,
f. blik-slagerij; —alatero, m. blik-slager; —aldrado, a. als blader-deeg;
—aldrar, v. tr. tot blader-deeg maken;
—aldre, m. blader-deeg; —aldrista, m.
f. die goed blader-deeg kan maken;
—ar asea, f- dor, afge vallen lo of;
dicht, al te overvloedig of onnut gebladerte; larie, wind; —eadura, f.
door -bladering (v. e. boek); —eamiento, m. idem; —ear, v. tr. door-bladeren (boek); bladeren (metaal); —oso,
a. lommer -rijk, blader-rijk; —udo, a.
idem; —uela, f. blaadje; flensje; olijven-afval, om weer onkler de pers
te doen; goud- of zii ver-blad, om er
draad van te trekken.
jhola! int. hei daar! hola!; hola, no
es malo! wel, kijk, dat is niet kwaad!
holån, m. Vlaamsch batist; (Holan)da,
f. Holland, Nederland; linnen; —dés,
-a, m. f. en a. Hollander, Hollandsch-e;
a la hollandesa, op z'n H. gebonden,
d. i, met leeren» r u g ; —dilla, f. Silezisch linnen, gelijkend op dat van
Holland; geglaceerd lininen.
holga/ch6n, a. lui, vadsig; —do, a.
zijn gemak nemend; op zijn gemak;
ruim, los-zittend; estar holgado, veel
ruimte h e b b e n ; —nza, f. ledigheid;
vrije tijd; tijd-verdrijf; —r, (ue) v. intr.
rust nemen, zijn gemak nemen, luieren; niet in gebruik of funktie zijn;
holgar de, zich verheugen; huelgo de
saber, ik verheug me te vernemen;
r. tijd-verdrijf, ont -spanning nemen;
vol-doening voelen; mucho me huelgo
de lo que V. me dice, wat u me
zegt doet m e veel genoegen; —zå"n,
m. en a. luiaard; —zanear, v. intr.
luieren; —zaneria, f. luiheid.
holg/orio, m. fam. pret; —ueta, f. f am.
= —ura, f. partij (b.v. buken-), ook
ruimte, breedte.
holocausto, m. brand-offer (bij de Joden), offerande.
holografo, rn. rechtst. eigenhandig, holografisch (testament).
holl/adura, f. vertreding, vertrapping;
—ar, v."tr. (ue) vertreden, betreden;
ook min-achten;' over-freden; —ejo,
m. harde, leer-achtige schil of bast
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homilia

van sommige vruchten, die gemakkelijk los-laat;—-in, m. roet-achtigheid,
•dflleur; roet; —iniento, a. vol roet.
homarrache, m. belachelijke toctakeling,
„opdirking";
potsierlijke vent, misbaksel, . = moharrache (of -cho) en
mamarracho.
hombr/acho, m. stoere kerel; —ada, f.
maminelijke edelmoedige d a a d ; —e,
m. mensch; man; hombre de edad,
m a n v. zekere leeftijd; hombre bueno,
vroed-man; hombre de bien, fatsoeniij'k man; hombre honrado, eerlijk,
eerbaar man; hombre de mundo, man
v. cl. wereld; hombre de bigotes, man
v. karakter; hombre de paja, sullig
m a n , hombre de buena capa, man
die zich goed voor-doet; hombre de
buenas Ietras, knap m a n ; hombre
de copete of mucho copete, man v.
geboorte; hombre ide dos caras, dubbel-hartig man; hombre de fondos,
man v. middelen; hombre de pelo en
pecho, moedig en koel-bloedig man;
hombre de peso, man v. e. rijp oordeel; hombre para poco, man die
voor weinig deugt; hombre grande
of grande hombre, groot man; hombre al to, giroote man; hacerse hombre,
volwassen worden; hacer del hombre,
voor volw. man willen door-gaan;
de groote meneer uithangen; hombre apercibido, man die gewaarschuwd
is (v. e. gevaar); el hombre propone
y Dios dispone, de mensch wikt,
maar God beschikt; hombre bien nacido, m. van goede afkomst; hambre
bien criado, wel opgevoed m.; —ear,
v. intr. voor een man wiilen doorgaan; gelijk-op willen doen met iem.
boven zich; man-achtig doen (vrouw);
—era, f. schouder-stuk; —ia de bien,
f.
achtens-waardigheid; —illo,
m.
schouder-stuk (v. e. hemd);
oplegsel; —o, m. scnouder; llevar a hombros, op schouder dragen; armas al
hombro, geweer op schouder; echarse
a hombros of sobre los hombros, op
de schouder nemen (last, moeite);
encoger los hombros, de sph. optrekk e n ; —una, a. man-achtig (vrouw).
homenaje, m. hulde; vazallen-plicht; eed
van trouw; torre del homenaje, voorinaamste plaats v. e. sterkte.
homeopat/a, m. homeopaat, hom. geneesheer; —(eopat)ia, f. homeopatie;
—'ico, f. homeopatisch.
hbmérico, a. Homerisch.
homicid/a, m. f. moordenaar; a. moord e n d ; —io, m. moord.
homil/la, f. préek; pl. brevier-ljessen
bij d e metten; vervelende zede-lies.

foominicaco
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hominicaco, m. fani. verwijfd man.
homo/geneidad, f. homogeneiteit, gelijk-soortigiheiid;.-—.géneo, a. homogeen,
uit gelijk-soofrtige deelen bestaande;
—(6)nimo, a. en m. gélijkluidend
(woord).
h ond/a? f. silinger (om te wearpen); (zeet.)
sehrooi-touw, touw met lus om te hijscjhen; —amen te, adv. diep, imnig;
—azo, m. slinger -woar-p; — ear, v. tr.
{zeet.) peilen;
veriiehten
(geladen
scjhip; —ero, m. slingearaar; —illos,
m. pil. kruis v. e. boroek; —o, a. diep,
hol; m. diepte, bodem; —-on, m.
uitgraving, holte; oog (v. e. naaid);
—onada, f. laag dooar hoogten omgeven terarein; —ura, f. diepte; m e terse en ihonduras, zich in gevaarlijke zakein steken; —duras, f. Honduras (in Midden-Amerika); —dureno,
m. -a, f. en a. (iem.) van Honduras.
honest/amente, adv. fatsoenlijk, zedig
(vooral
van
meis jes); —ar, v. tr.
eeren, eer aandoen, vergoelijiken; —•
idad, f. zedigheid, kuischheid; —o,
a. deugd-zaani, eer-baar., zedig; welgeboren, wel-opgevoed, van zuivere
zeden; billijik; precio honesto, billijke
prijs; estado honesto, ongehuwde staat.
hongo, m. padde -stod; b o l - h æ d („doip").
honor, m. eer(-bewijs); pl. eere-amten;
eeir-bewijzen; — able, a. eer-zaam; eervoi; aciht ens-waardig; —ario, m. honorarium; a. honoirair; eere-; —Ifico, a.
eer-gevend; tit el voerend (zondeir be-,
zoldiging).
honr/a, f. eetr(-gevoiei); pl. laatste eer,
lijk<lienst; —adamente, adv. .als' man
vatn eer;. op der-volle of eeirlijke wijze; - ^
ado, a. braaf, reellt-schapen, eerlijk; geacht, achtens-waardig; —ador, -a, m.
£. die eert; —adez, f. eerlijkheid, rechtschapenheid; —ar, v. tr. (ver)eeren;
r. zich vereerd voelen; zichzelf eer
aan-doen; — Hia, f. groote angst-valligheid voor 't oordeel der wereld;
—osamente, adv. = —adamente'; —
IOSO, a. eervol, veireerend; passende
waardig.
hontan/al, m. =
hontanar; —ar, m.
br onn en-land.
hop/a, f. soort priester-kfeed, gesloten
soutane bij procescién; ook: kleed
v. e. terechtgestelde; —-alanda, f.
ook pl., ruime herders- of vrouwemantel; soort korte over-jas; — e a r ,
v. intr. met de staarit kwispelen; dartelen; - ^ o , m. dikke, ruige staart;
fami. S3guir el hopo a algunO), iemands
spoor volgen; tomar el hopo, verdwijnen; sudar el hopo, zich veel moeåte
geven, er leelijk aan toe zijn.

horma

hoque, m. toegift bij koop, maaltijd n a
koop emz.
jhora, f. uutr; tijd; tijd-ståp; hora intempestiva, ongelegen ^ijd, ointijd; en mala
hora, op een slecht tijdstip; vaya
V. en hora mala, laat me met vreé;
en hora buena, 't zij zoo; lo espero
ide hora en hora, ik wacht het (hem)
ieder oogen-blik; pl. getijden(-boek);
horas menores en mayores, 'kleine
of korte en lange uur-gebeden; horas
muer tas, doodelijk vervelende uren;
por hora, voor 't oogen-blik; a la
hora de ahora, op dit oogen-blik;
h a eer hora, wachtend de tijd verdrijven; se hace hora, 't wordt tijd;
le llego la hora, zijn laatste uur was
geslagen; no se gano Zamora en
wna hora, JCeulen en Aken zijn niet
in één dag gebouwd; ique hora es?,hoe laat ds 't? son las dos, es la
una, 't is twee, éen uur; —dacjon,
f. (door-)boring; uit-boring; —dado,
m. a a n weers-kanten door-gestoken
kokon; —idar, v. tr. (door-)boren; —
do, m. geboord gat of gaatje (dooren-doo>r); grot, spelonk; — m b r e , m.
gaten in een oliem-olen om de olijven
te laten uitdruipen; —rio, a. v. d.
uren; uurs-gewijze gefdaan; m. uiurwijzer.
horc/a, f. . galg; dikte a. e. tak bij
de stam; hooi-voik; horca pajera,
hark; senor de horca y cuchilla,
eigen-gerechtigd heeir; zde — o ; —
ado, a. galgvormig; —adura, f. uitvorking (v. e. boom); a horcajadas,
schnjlings; —aiadura, f. ('t) uit-een
doen der dijen; boven-grens der dijen;
herte-kop met vertakt gewei; poner
la mano en la horcajadura, de h a n den iin d e schoot leggen; —a jo, m.
gareel, hals-band; —ate, m. gareel
v. e. karrepaand; —o, m. tris uien;
ook —a, f.
horchata, f. orgeade, amandel-drank.
horda, f. horde, bende, troep.
hordiate, m. een verfrissehende drank;
soort gerst m. naakite korcnel.
horizont/al, a. horazontaal; f. voorname
lichte-kooi; —e, m. gezichtbinder.
horm/a, f.
vorm, uiterldjke gestalte;
Xeest, bak-vorm a. a.; fam. iron. hallar la horma de su zapato, zijn man,
zijn portuuir vinden; —azo, m. stapel
losse steenen; slag m. e. leest; —
ero, m. leesten -maker; vormen-makei"
of -handelaar; —iga, f. mier; —ig6n,
m. beton; ziekte in planten (door insekten); -—igos, m. pl. soort versnapering v. hazel -noten -deeg en honig;
gro oter e konrels die in de wan ach-
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terblijven (griesmeel of tairwe); —
igoso, a, vol mieren; —iguear, v. intr.'
kriewelen, krioelen; een prikkelend
gevoel op de huid nebben; ;5 slapen"
(v. h. been -by.); — iguero, ni. gekirewel, gekrioel; „slaap" (in de leden); —iguero, m. miere-nest; fani.
groot aantal; —iguillar, v. tr. zilverpoeder m. e. mengsel roeren; —iguillo,
m. ziekte in de hoef (paard); —Hia,
£. knoope-vorm.
horti/acina,' f. altaar-nis; —acho, m.
uitgraving; —ada, f. oven-vol (bro od);
ploeg
ter -dood -veroordeelden
a. a.;
—aguear, v. tr. delven (om steen kolen te winnen); — aguera, f. steen kool; —-aguero, a. steen-kool-houdend;
-achtig; ruirn; —aza, f. goud-smidsoven; mengsel v. antimonium, enz.
om aardewerk te glanzen;
—azø,
ni. groofce oven; kroon-hoek;
—•
ear, v. tr. stoken (oven, om , brood
te bakken); —erfa, f. openbare bakkerij; —ero, rn. die 't brood i. d.
oven doet; houder v. e. openbare
oven; — ija, - f..- -brand-ihout voor de
oven; —ijero, rn. verkooper of aanbrenger van zulk brandhout; —illa,
f. keuken-fomuis; hokje in duivenhok; — illo, rn. oventje; soort vuurhoiuder; keuken-foiFnuis; mijn (om rotsen te laten springen a. a.); —©,
m. oven; hoog-oven; homo de poya,
dwan g -o ven,
gemeente -oven;
fam.
calentarse el h o m o , levendig, opgewonden wordein (gesprek); no estaba
el h o m o para pasteles, zijn humeur
stond er niet maair.
Homos? Cabo Hornos» Kaap Hoorn.
horéscopoj m. horoskoop, wi.cn elarij.
horqu/eta, f. verkl. v. horca; staak
om zwaar-beladen takken op te houden; —illa, f. galgje, vorkje; hooivork (met twee tandem); (heelk.) instrument om de tomg op te houden;
haar -speid.
horr enda, a. afgrijselijk, gruwelijk; —
*eo, m. afgezonderde graan-zolder; —
ible, a. vreeselijk, akelig; buitenspoirig,
iheel erg, heel slecbt; —'ido, a. ==
—endo; —Ifico, a. akelig,' griezelåg;
ook ontzettend, buitensporig; zie —
e n d o ; —ipilacién, f. „kippe-vel"; —
ipilante, a, ontzetetnd; de haren te
berge doende rijzen; —isono, a. oorof hart-verscheurend; —o, m. vrijgernaakte slaaf; a. vrij van zorgen; niet .
draehtig (schaap. a. a.); salir horro,
er goed afkomen; ocho maravedis
horros, aeht m. schoon(geld); —or,
m. afgrijzen; afkeer, verfoeiing; ' afs chuwelij kheid; ont -zetting; —orfzar,

v. tr. r. (doen) ont-zetten, doen gruwen; -—orcso, a. afschuwelijk, akelig;
fam. foei-leelijk; —ura, f.
vuilnis;
metaal -schuirn; afval.
hort aliza, f. moes; soep-groenten; —
elano, m. tuin-man; ortolaan (vogel);
—ensia, f. hortensia; —era, f. groote
hon ten n a p ; fam. m. win i ke;l-bed'ende; —
icultor, m. tuin-boiuwer; —icultura, f.
tuinbouw.
tiosarina, f. hosanna; fam. cantar el hosanna, zioh verheugen, viktorie kraaien.
hosco, a. gebronsd (b.v. buiid); fam.
stuursicli, onhandelbaar; trotsch; —so,
a. ruig.
hosped/ador, -a, m, f. en a. (die) gastvrij
(is); —aje ? m. gast-vrijheid; onder -korn en; ook = — erfa, gelag; —ar> v. tr.
in zijn kollege blijven zoinder kost
(student m. e. beurs); r. zijn intrek
nemen; —^eria, f. logenient; gastenverblijf (in sommige kloosters); •—ero,
m. hotelhouder.
hosplci/aiio, m. arme uit een gestichit;
a/ v. h. gesticht; —o, m. gesticbt;
oude -mannen- of virouwen -huas; onder komen.
hospital, m. zieken-uhis; gesticht; fig.
uiterste ellende; mil. hospital de sangre, ambulanoe; —ario, a. gast-vrij,
gastvrijheiid verleenend; pl. Malteezer
ridders enz..; —ero, -a, a, en s. gastvrij, hospitaal-beambte; lijder, uit een
zieken-huis bmt-slagen; —icio, a. v.
gast -vrijheid, daarvam de aard hebbend;
—idad, f. gast-wijheid; verblijf i. e.
zieken-huis.
host/alero, m. herbergier (die muilezeldrijvers herbergt enz.); —-eleros m. f.
soort hotel- of pension-houder, -ster;
—eria, f. logement, onder-komen v.
redizagers.
nosti/a, m. hostie; ouwel; soort n oebliie";
—ario, m. hostie-doos; -—ero,
m,
ouwel-maker, -handelaar; —gadametite, adv. koppig, hard-nékkig; —gador,
-a, m. f. ookiesch., onvoorzichtig kastijder, yerbeteraar; —gar, v. tr. zweepen, ranselen; lastig vallen, kwellen;
onkiesch of onvoorzichtig kastijden;
— go, m. door wind en r egen verwieerde plek (v. e. mu-ur); wind of
regenvlaag daartegen; zweepslag; — 1 ,
a. vijandig; —Udåd, f. vijandigheid, .
vijanidschap; vijandelijkhead; —lizar, v.
tr. bestoken, . vijaindelijk -heden aandoen.
hotelero, m. .hotel-hotuder.
hotentote, m. Hottentot.
hoy, adv. heden, vandaag; hoy dia,
hoy en 'dia of en el dia, op de
d a g van heden, vandaag; antes hoy
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hoya
que mafiana, beyer vandaag dan morgen; de hoy a manana, vandaag of
morgen: de hoy en adelante, van
heden af, voortaan, ook desde hoy;
bOYPQf hoy, bepaald vandaag.
hoy/a, f. groeve: graf; holte, kuil v. d.
wijn -stok ; -ada, f. ingezonken terrein ;
-0, [In. kuil: rond galt; pok-putje;
graf', hacer un hoyo para tapar. otro,
een galt .graven am een ander dicht
te maken; -oso, a. pok-dalig; met
gaarjes ; -uelo, m. gaatje, kuiltje;
knikkerspel met kuiltjle.
hOI, f. sikkel; door-gang tusschen twee
bergen op vlak landrrneterse de hoz
y de coz en una cosa, zich te hooi
en te gras met [lets bemoeien waar
men buiten staat; -adura, f. door
(wrlde) zwijnen orngewoeld terrein terrein; -ar, v. tr. omwoelen (grand
door wild zwijn),
huaico, rn. Am. P. neer -gestorte steenmassa an rivieren, waardoor overstrooming.
huanacovm. een woldier lin Peru.
huaro, m. Am. zweef -toestel in plaats
v. ·e. brug.
huch/a, f. langwerpige kleer -koffer bij
de boeren ; spaar-pot ; ---ear, v, tr.
schreeuwen; na jail wen; schree uwend
de jachthonden loslaten.
huebr/a, f. wat een span essen
dag kan afploegen; paar
en knecht die men voor
huurt: braakland; -ero, m. plOteg
kntecht; !eigenaar, verhuurder van tTcka
di,ere'~ (mu:il-ez!els).
huec/a, rf. spiraa1s -gewij'Ze ink,eping lin
sp~n-rokkelll ofspil;-o, m. hoh,e,
uilthoJling; t'UsschenrU'iI1,1te v. tijd of
pJaats; valsen haaq Vlo!rm am "en
-r:elief" te drukken; (zeet.) di,epgang;'
vaka:llite
plaats; a. hal, uitgeho~d;
fam. winderag, v,etrwaand.
hueHago, m. kort-ademigheQd (v. pawr.
den).
huelg/a, f. staking, rust in 't werken;
b:raaik-l:igging; buitenpartij
op
een
mooi plte:kje; en = iholgura; huelga de
la baJa, v.erschil tuss:chen -de. kogeldoorsnee en die vain de kanonhoMe;
....-0, .m.
adem -haIting, ge,adem, gesnUlif; speel-Ifuimte (t'Usschen diingen
die mocternaansluiten); g,esnuif, geblaas; -uista" m. f. staker, sltaakster.
huelv:eiio, a. ern s. van HUteIva (haveD
in Z. SpaJnje).
huell/a,f. spoor; voet-spoolf; traiCee'f'iillg
(plan); -0, m. betreden grond of
bodem; stap v. h. paard; onder -rctnd
v. d. hoef.
[Z. Chi~e).
huemul,m.· Am. Ch. soort grO'ot hert
4

huerfa/go, m. = huellagor -no,
mi f. wees, weezej a.v ouderloos.
huero, a.
laos.
huert/a, f.

onbevrucht

moes-tuin,

(ei);

-3,

vruchte-

boomgaardj

ero, m. warmoezenier, tuin-eigenaar ;
-0, m.
kleine boorngaard, tevens
moestuin.
hues/a, f. groeve, graf ; -o,m. helen,
bot: pitt; kalk-ziftsel: rnoeilijkheid v,
e. zaak; lor; fam, estar en los huesos,
vel been zijn ;
otro perro con ese
hueso, maak dat een ander wijs; la
s'n hueso, de tong; -ilIo, m. Am.
iln die zan· gcdroogde perzik ; -OSG,
a. beenig,' been -achtig.
huespod, m. -a). f. gast, 1og'e; huis-vester,
gast-heer vrouw: waard -in: fam.sler
.huesped ~en cas~, a11een' met etens -tijd
thuis zijn,
hueste, f. (poet.) leger, heir.
huesudo, a. grof van beenderen.
huev/a, f. ei v. e. visch of insektt
pL kuit (v. visch); -ar, v. intr. leggen
(vcgels}; ~era, f. eier-stok (v. kip);
_eier-dopjej -<ero, m. eier-koopman;
eieren -eter ; ---0, m. e.; huevo estrellado, spiegel-ei: huevo fresco, versch
ei: huevo .pasado por agua, geikookt
ei; huevcs revueltos, roer-eieren; huevode Colon of de Juanelo, tea v,
Columbus; fam. andar como sobre
huevos, als op eieren loopen: sobre
un huevo pone Ia gallina, alles wil
een heg,in hebben.
hugonote, m. f. Hugenoot.
hUijda, f. v~ueht; -id'ero, m. leger . (v.
haas); -idizo, a. voort -vluchtig, vl\uehtend; -ir, v. anltll"'. vluehten; huir el
cuerpo, zlkh handiig weten' te onttnekkeu; fr. vlucht:en.
hulle, m. was -doek;
bedekk,ing v.
hoed (tegen regen); Am.
M. .C.
caucho-boom.
hull/a, f. steen~kool; -era, f. stleenkoJe-mijn; -ero, m. stcien-koLe-graver OIf wetrk -man in steen -kalen; a.
steen-kotQ/l-houdend; -oso, a. idem.
human/ado, a. luensch-geworden (God);
- am'ente, adv. humaan; menschelijk;
-ar, v.l1;r. v1ea;menschehjkten; humanar
los salvajres,"de wlilden be'Schaven;
r. me'll'Scn wOlfden (Gad); -idad, f.
mensch-heid, ." mensch-dam; mensch1elij:khei:d;
menseh-la:eve:ndheid;
fam.
zwaaIllijviighe:id; pL of ..tetras bumanas,
Oiudie 'letter'en; -ista, m. humanist; itario, a. de' beJangen delr IDlensehhe[d hetreHend; -itarismo, m. 'tsl1:ine·
ven naa,r 't hen delr rn'ensehheid; izar, v. tr. ::;::::: -ar; r. idem; -0, a.
menschelijk; mentSchol'i1eve:nd; genero
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humano, menschelijk geslacht; los humanos, de menischen.
hum/areda, f. rookwolk; —azo, m. door
de neus geblazen rook-wolk; fam.
dar humazo, iem. beleedigend afschepen; —<ear, v. tr. rooken, walmen*
dampen; —ed ad, f. vochtigheid; damp,
udtwaseming (v. grond); vocht-sporen;
klamheid; —edal, m. vochtig terrein;
—-edecer, v. tr. bevochtigen, nat mak e n ; — r edo, a. vochtig, nat.
hum/eral, a. v. d. schouder;' —era,
m. schoor -steen -pijp; rook-oitgang; —
ilidad, f. nédedgheid; ziedigheid; —
ilde, a. nederig; zedig; —iilacion, f.
vernéderdng; , zelf-veraiédcring,
ootmoed; —illadero, m. heilagen-beeld op
de op en bare weg, waarvoor
men
knielt; —illar, v. tr. vernéderen, verootmoedigen; r. z k h vernéderen of
verootmoeddgen; zich veriagen; —illo,
m. verkl.; biggen-ziekte als de moedermelk niet goed is; pl. aanmatigende toon; —ita, f. Am. P. soort maiskoekje; —itero, m. Am. P. veorkooper
van h u m i t a ^ ; -»—o, m. rook, damp;
zie —areda; fam. subirse el humo a
las narices, boos worden; obrar, hablar
a humo d e pajas, handelen, spreken
zonder nadenken; pl. hoog-moed; ; ,opgestreken zeil"; haard -steden; —or,
m. (liehaams-)vocht; sap; aard; pruilerij, mokkerij; . humeur; lust, trek;
desgastar los humores, de sappen verdunnen; humores frios, „klieren"; —
orada, f. gril; aardigheid, gekheiidje;
—orado, a. gehumeurd; mal humorado, kwaad-såppig; —oral, a. uit de
Ikhaams-sappen
voort-koniend;
a.
fam. humeurig; ,,rnoeilijk" in de omg a n g ; —oristico, a. humoristisch; —
oroso, a. vol-såppig; —oso, a. rookerdg; dampig.
hundi/miento, m. iinzakking, verzakking,
inzdnking, weg-zinking; instorting; ineen -zijging; —r, v. tr. doen inzakken,
ineen-zinken enz.; breken, drukken d
b reken; ånslaan, h oller maken; de
mond snoeren, „over-donderen"; verpletteren
door een, gewicht,
een
krachts-inspanning; r. zinken, inzakken, instorten; hundido de canto, op
zij ingezakt.
Ihong/aro, a. en( s. Hongaar^ Hongaarseh.
Hungaria, f. Hongarije.
[v. e.

huy

hunos, m. pl. Hunnen.
hura, f. (ziektek.) karbonkiel, hard g e zwél, bloed-zweer; hura, W. I. noteboom; —can, m . osrkaan; —nia, f.
=
—iieria, f. licht -geraakt, wantrouwig
karakter;
mensche-sehuwheid; —no, a. wantrouwig en licht geraakt, mensche-schuw.
hurg/ar, v. tr. oppoken, aanstoken; plagen, kwellen; —6n, m. pook; fig.
degen-stoot; —onada, f. degen-stoot;
•—onazo, m. idem; —onear, v. tr. péuteren (in 't vuux), rommelen; r a m melen (met wapens), doen alsof men
vecht; —onero, m. pook, =
—6n.
huron, ni. das (dier); snuffelaar; (huron)a, f. wijfjes-das; —ear, v. tr. jagen met een das; snuf felen, napluizen; —era, f. dasse-hol; schuilplaats; —eria, f. na-smufifeling; —
sero, m. jager met een das (op k o nijinen); dasse-fokker bf -handelaar.
hurra, m. hoera; —ca, f. ekster,
=
—urraca.
hurta/damente, adv. steels-gewijze; —
dillas (a hurtadillas), stilletjes;—dor,
-a, m. f. dief; —r, v. tr. stelen; wegstoppen, ver-bergen; huir el cuerpo,
ziich eiruit . draaien; r. ont -snappen,
ont-koimen.
hurto, m. dief-stal; gestolen zaak; a
hurto, achter de rug.
husada, f. vlok om af te spinnen,
spil-vol.
husar, m. huzaar.
husill/o, m.v spilletje, stokje (zooals bij
't kaintmaken); sehroef v. e. pers;
—ero, m. die aan de waterleidingen
werkt.
husm/a, m. in: andar a la husma, n a snuffielen wat nien raadt of vermoedt; —eador, -a, m. f. die dat
doet; —«ar, v. tr. de neoik van iets
hebben; (na-)snuffelen; intr. beginnen
,te rieken (vleesch); loeren; —o, m.
.„l;uchtje" (aan vleesch);
estar
al
husmo, d e geschikte gelegenheid afwaicihten, b eloer en.
huso, m. spil, spin-rokken; ijizeren sitaafje
dat men in een klos doet om zijde
af (op) te wihden; klos.
huta, f. hut; jagers-hut.
hutia, f. Am. soort rat.
i h u y l ai! ach!

I
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I, f. letter i; poner los puntos en la i,
d e puntjies op de i æ t t e n .
Iber/ia, f. Iberié (oude (naam voor
Spanje em Portugal); (ibér)ico,
a.
Iberisch, peninsula ibérica, Iberiseh
srihier-ealand; (iber)o, -a, m./ f. Iberier, Iberisch, -e.
ibidem, adv. (Lat.) te zelfder plaatse.
ibis, m. ibis (heilige vogel in 't oude
Egdpte).
ibitino, m. groote Filipijnsche slang.
icneumon, m. slangen -dooder, icjineumom.
icno/graiia, f. (wisk.) plan (v. e. gebouw a. a.); —gråfico, a. daarop betrekkimg hebbendie
icon/oclasta, m. f. beeldstormetr; —ograffa, f. beeld-bieschrijving; —olatria, f.
afgoden -dienst, beeldein-aanbidding.
tctericia, f. geel-zucht.
ictineo, m. onder -zeesche boot.
ictio/grafi?, f. viseh-beschrijving; —logia, f. leer der vissenen.
ida, f. gang; ('t) heen-gaan, vertrek;
Over-ijlde daad; spoor (v. wild); idas
y venidas, 't komen en g a a n ; ir y
volver of ida por vuelta, maar even
heen-en-weer; Ida y vuelta, heen-enterug, „retour".
idea, f. denk-beeld; —I, m. ideaab
droom-beeld; —Hsmo, m. idealisme;
—lista, m. idealist; —lizacion, f. idealizatie; —lizar, v. tr. idealizeeren; —
Imente, adv. in de voor-stelling; —r,
v. tr. ont-werpen, uk-denken; zich een
voor-stelling van. iets maken (b.v.
een plan).
idem, pr. ' (Lat.) 't zelfde, idem; idem
per idem, lood om ooid ijzer.
idéntico, a. indentiek, volkomen gelijk
of 't zelfde.;
indenti/dad, f. ådentiteit, ('t) gelijk of
't zelfde zijn; —ficacion, f. identificatiie, bevinding dat iets of item. gelijk is of 't zelfde of dezelfde is;
—ficar, v. tr. dat bevindem.
rdeo/Iogia, f. ideeén-fear; —logico, a*
ådeologisch; —(6)logo, m. ideoloog,
dem., die buiten de werkelijkheid blijft
en m e t ' ideeén dweept; kenner v.
d. ddeeénleer.
id/ilio, m. idillie; —ilico, a. idillisch.
idiom/a, m. taal, taal seigen; —ålico,
a. van het taal-^eigeii.
idio sincrasia, f. gel. eigen-aardig temperament, ddiosinkraziie; —ta, m. f.
en a. idioot; oiinoozel; —tez, f. on-

iguana

noozelhedd; —tismo, m. = vor. en
eigenaardige
zegswijze;
—'tico,
a.
idioot.
ido!atr/a, a. afgoden «diemend, ver-åfgodend; dol op (de).
idolatr/ar, v. tr. aanbidden, ver-afgoden;
—fa, f. afgoden-dienst, ver-åfgodång;
—-'ico, a. v. d. af goden-dienst; afgodisch.
idolo, m. afgod.
id/oneidad, f. gel. geschikthieid, evenredigheid; —oneo, a. geschikt.
iglesia, f. keik; iglesia mayor, katedraal; cumplir con la iglesia, zijn
paaseh -plichten vervullen (als Katoliek); iglesia militante, die geloovigen
op a a r d e ; iglesia triumf ante, de heiligen in de hemel.
ign/aro, a. onwetend;—icion, f. glcei-toestand (v. metaal); — ominia, f. sehande,
oneer; eerloosheid; — ominioso,
a.
schandelijk; eerloos; —oran cia, f. o n wétendheid, onbekéndheid (met iets);
ignorancia supina, op 't gezicht te
lezen onwétendheid; (reehtst.): ignorancia de derecho, onbekéndheid met
d e wet; ignorancia de hecho, onjgekéndheid met de felten; —oranie,
a. Oinwétend; onbekénd (met); —orantismo, m. toestand v. onswétendheid;
orar, v. tr. nået weten, onbekénd zdjn
met, nået op de hoogte zijn van; —
oto, a. onbekénd.
igual, a. gelijk; effen; terreno igual,
piso igual, effen terrein, gladde bod e m ; m. gelijke, wediergade; gelijkteeken ( = ) ; sin igual, zonder weergade; besténdig, steeds aan zichzelf
gelijk; al igual fie, even-zeer als;
en igual de...., in plaats van....; por
igual, gelijkelijk, juist gelijk; —a, f.
over-eienkomst, vergelijk; koop; metselaars-schiet-lood; gelijk-making, gelijk-stelling; effen-making; —acion, f.
idem; —ado, a. effen,, gelijk-gemaakt;
—ador» -a, m. f. water-passer; iem.
die alles of allen gelijk wil makien;
™ar, v. tr. gelijk maken; glad of
effen maken, nivelleenen; even-åren,
gelijk-steilen; r. zich gelijk -steilen a.
a.; 't eens worden, over-éénkomen;
—!dad, f. gelijkheid, over-éénstemming;
een-stemmigheid; effenheid; —itario,
a. m. die volkomen gelijkheid. verlangt; —mente, adv. gelijkelijk, evenzeer.
iguana, f. leguaan,

ijada
i$a/da, f. =t —r; tn.: steek in de zij;
—-dear, v. intr. hijgein (vooral zooals
een paard); —r, m. zdjde, flamsk (v.
e. dier).
ila/cion, f. gevolg; —tivo, a. als gevolg 'voort-vloeiend.
ilegal, a. otnwettdg; — idad, f. onwettigheid. '
ilegible, a„ oinleesbaar.
ilegitim/idad, f. oneeht-, onwettiig-, onreehtmatdgheid; —ar, v. tr. onwettig
maken, als onireentm. besehouwen of
orareehtm. maken; — (gitim)o ? a. onrechtm., onwettig, onecht.
ileon, m. dunne datrm.
ileso, a, omgeschonden.
iletrado, a. ongeletfcerd, ongekerd.
I|iada, f. Hias.
il ib er al, a. on-liberaal; niet vrij-ziiinnig
• of mild; —idad, f. scnrielheid; onvrijzdmndgheid; onedel -moedigheiid.
ilicito, a. ongeoorioofd, strrjdig met wet
of ziede.
ilimitado, a, onbegrensd, onbepert.
illquido, a. niet vlottend, niet geliquideerd (sdhuld).
iliterato, a. oingeletterd, oin-wétend.
ilogico, a. onredelijk, oinlogisch.
Hota, m. slaaf; a. in elléindgie barbaarsohe toestand.
ilumioa/ciån, f. verlicbtimg; toestand van
verlieht zijn (ziel); illnminatie; —do,
a. verlieht; m. -a, f. vrome bijgeloovige aanstell&r, -ster; —r, v. tar. verIdchten; doen scbitteren; illurndneeren;
iluminar aguas, brønnen opsporen; r.
plotseling een „licht zien opgaan";
zich ondeir-irichten.
ilus/i6n, f. illuzie, droom-beeld; hersenschim, —ionar, v. tr. illuzies g-even;
r. zichzeif mis-leiden met dlluzdies;
—ivo, a. ==' —orio; —o, ia. misleiid
do or ålluzies, bedrogen uitgekomen;
fantastisch geest-driftig; —orio, a. bedariegelijk, sehoon-schijnend; (rechtst.)
dillusodr, van nul en geener waarde;
—tracion, f. idooriuchtighedd; groote
kemnds; toelichting, illustratie; gelllustreerd blad; —trår, v. tr. glans of
roem bijzettem; toelicbten; illus treeren 5 r. naam m a k e n ; —tre, a/ beroemd, befaamd; door-luchtig,
van
jhooge gebootrte;' van groote geleerdheid; -—trisimo, a . ' bijzondere fcitel der
bdsschoppen; Su Seiioria ilustrisima of
Su ilustrisima, Zijme Eminentiie a. a.
imag/en, f. beeld; beeltenis, voonrstelKng;
plaat(je),
prent(je);
imagen
æleste, hemel-globe; quedar para vestir imagenes, oude vrijster wonden
(lett. blijven om (heiligen-) beelden
aan te kleeden); —inable, a. ver*
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beeldbaar, voor te steilen; —ioacién,
f. verbeelddng, voorstellings-vermogen;
—inar, v. tr. verbeelderi, uitdenken,
ont-werpen; een indruk maken op;
r. zich verb e elden; —inaria, f. (mil.)
extra-wacht voor een onvoorzien geval; —inariamente, adv. in de verbeelding; — inario, a. denkbeeldig, onwerkelijk; m. beeldhouwer, graveur;
—inativa, f. verbeeldingskracht;
—
inativo, a. met een goed vooirstellingsvermogen; verbeelddngs-.
iman, m. magneet; —(man)(t)ar, v. tr.
magnetisch maken.
imbebible, a. ondrinkbaar.
imb/écil, a. zwak v. geest, onnoozel;
zwak (kind,, in de prille jeugd); —
ecilidad, f. zwakte v. geest, onnoozelhedd.
im ber be, a, baardeloos.
imbibicion, f0 door-wéeking; inzuiging,
opzuiging.
imbornal, m» (zeet.) spie- of spui-gat;
Am. Ven. irse por los imbornales,
de plank geheel mds-slaan.
imborrable, a, on -uitwischbaar.
imbrica/cioo, f. opeen- en ineen-voeging als bonw-steenen; —do, a. op
die wijze gelegd of belegd^ bezet.
imbui/do, a. door -trokken; —r, v. tr.
o m de tudn leiden, listig bedriegen,
bepratien; r. doortrokken worden v.
leerstellngen, valsche voor-stellingen
enz.
imita/ble, a. navolgbaar, n a te doen;
navolgens-wåard; — cion, f. navolging,
nabootsing; namaak; —do, a. nage*
volgdj nagedaan; nagemaakt; —dor,
-a, m. f. navolger; namaker; — r , v.
tr. navolgen; namaken; -^-tivo, a. navolgend a. a.
impacien/cia, f. ongeduld; onriist; —tar,
v. tr. r. ongeduldig maken, 't geduld
(doen) verliezen; —te, a. ongeduldig.
impagable, a. onbietaalbaar.
impalpab/le, a. ointastbaar; —ilidad, f.
ontastbaarbieid.
impar, a. oneven; —cial, a. onpartijdig;
—cialidad, f. onpartijdiigbeid; — i d a d ,
f. onévenheid, ongelijkheid; —tible,
a. ondeelbaar; —tibilidad, f. • endeelbaarheid; —tlr^, v. tr. (reebtst.) h-ulp
vragén; vesrdeelen; mededeelen.
impasable, a. ongiebeurlijik, wat niet kan
gébeutren.
impasib/ilidad, f. onverstoorbaarlieid; ongevoeligheid; —I-e, a. onverstoosrbaar,
ongevoeldg.
imp/a videz, f. omverscbsroikkenbeid; —
avido, a. oinversehrokken.
impecab/ilidad, f. zondeloosheid; onver,
mogen om te zonddgen, onberispelijk-
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heid;.-—le, a. onberispelijk; zondeloos.
impedi'do, a", vedamd, lam; b e k t (part.
pass.' v. impedir); —ente, a. (rechtst.)
zie impedimento; —menta, f. leger tros; fig. allerlei reisgoed; —mento,
nu belets el, vediinderimg; hindernis;
impedimento legitimo, dirimente, wettdg nietig-makend beletsel; —impediente, beletsel vaoir wettigheid, maar
daairom nog nået. om het huwelijk
nietig te doen zijn (ook in aridere
(verbintenissen); —r, v. tr. (i) verhinderen, belerttem; impedir de hacerlo
of que se haga, beletten het te doen;
r. lam. worden.
impeler, a. aandrijven, aanzetten, nopen;
lastig vallen; de stoot geven; overhalen; tot g?,weld dwingen; prikkelen.
inipenetra/bilidad, f.
omdooirdringbaar hedd; —ble, a, ondooirddmgbaar, en
ondioorgrondelij.k.
impeniten/cia, f. onboetvaardigehid; —
te, a.
irnpensado, a. ongedacht, onvervvacht.
impera/nte, a.
(wiehelarij) over-heerschend (teeken); —r, v. tr. met gezag
be veien, wetten steilen; intr. heerschen (als keiizeir); — tiva> f. geBiedende toon; —tivo, a. gebiedend; m.
gebiedende ,wijs; —toria, f. meesterwortél (geneesk. plant); —torio, a.
keizerlijk.
imperceptible, a.
onverstaanbaar, on»
merkbaar.
imper/donable, a. onvergeeflijk; — ece»
dero, a. omvergankelijk.
imperdible, a. onverliesbaar (spel, proproces a. a.); m. das-speldje; veiligheidsspeld.
irnperfec/cion, f. onvolmåaktheid; gehrek; —to, a. onvolmaakt; onvolm.
vededen tijd.
imperforable, a. cndoorboorbaar.
imperial, a. keiizedijk; f. imperiale (v. rijtmig); Russische gcmden munt van pl.
ra. f 20; soort groote praim; in een
kegel uitloopende koepel; —isme, m.
imperialisme; —ista, m. f. imperialist
(die uitbreiding van gromd-gebied wil).
imperi/cia, f. onbedarévenheåd, onervarenheiid; —0, m. rijk; keizer-rijk;
heear-schappij; macht, over-wicht; mero
imperio, souveireine macht; mixto imperio, macht v. d. wet; —osidad, f.
draiigendheid, gebiedendheiid;
hooghåirtigheid;—oso, a. bevelend; heerschzuehtig; nit de hoogte; necesidad fmperiosa, dringende nood-zaak of behoiefte.
imperito, a. onbedréven, onwétend, oner varen.
impermeab/ilidad, f.
ondoordringbaar-

impopular

heid (voor vocht); — l e , a. ondooirdringDaar.
impermutable, a, niet te veranderen, onverwisselbaair.
impersonal, a. onpersoonlijk.
irnperterrito, a.
on-versaagd, on-versehrokken.
impertinen/cia, f. ongemakkelijkheid, omDetamelijkheid; ongelégenheid; langwijligheid;
niet -teir-zake -passend -heid;
•—te, a. vee-eiisohend, omgemakkelijk,
ongelégen; niet -ter -zake -dienend; on beschaamd; rn. oogglas a: e. schildpadden steel.
imperturb abilldad, f. onverstoorbaadTeid;
onverzettelijkheid; koelbloedigheid; —
able, a. niet van zijn stak te brengen.
impetra/cioii, f. edanging, verkrijging
dooT verzoek; —r, v. tr. erlangen,
door verzoek verkrjjgein.
impetu, m. aan-ddft; onstuimigheid; stoot
(de , ; stoot'' aan iets geven); —osidad,
f. onstuimigheid; verder- =
impetu;
-—oso, a. onstuimig; hevig, heftig;
doil-ddftig, opvliegend.
imp/iedad,' f. onvroomheid; onmeedoo
gendheid; —10, a. onvrooni, onge'loovig; onmeedoogend; m. ongeloovdge, tegen-stander v. h. geloof.
impla/cabilidad, f. onverzoeinlijkheid; —
—^cable, a. onverzoenlijk.
implant/acion, f. inplanting; —r, v. tr.
inplanten; stichten.
implaticable, a. met wie men niet praten kan; waarover men niet spreken
kan,
implic/acion, f. betrokkenheid (in misdaad
a. a.); tegen-spraak (schooiterm); —ar,
v. tr. betrekken, verwikkelen;
mee-sleepen;
met
zich
brengein;
no implica...., dat belet
niet....; —atorio, a. tegen-spraak in
zich sluiten; —'ito, a. stil-zwijgend, bedoeld.
implora/cion, f. afsmeking; —r, v. tr.
afsmeken; aan-roepen (God).
implume, a. vederloos.
impolftico, a. onbeleefd; on-politiek.
imponderable; a. gel. onweegbaar; niet
te _wegen; onnaspeudijk.
impon/edor, m. insteller, oplegger; *belastingheffeir;
voirm-opmaker (druk);
—ente, a. en m. dndruk-wekkend; —
er, v. tr. (als poner) opleggen; instellen; misleiden, voor zeker geven wat
valsen is; op de hoogte steilen; valsch
of ten-onrechte beschulddgen; afdwingen (eerbied a. a.); opmaken (vorm,
bij 't dirukken); —ible, a. oplegbaar;
belastbaar.
impopular, a. met populair, ndet bij 't
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volk bekend of bemind; — idad, f.
onbemiindrieid bij 't volk.
importa/cion, f. invoer; invoering; —dor,
-a, ni. f. invoerder, importeur; —meia,
f. belangrijkheåd; belang, gewicht(igheid); —nte, a. gewiehtig, belangrijk;
—r, v. tir. invoieren, importeeren; intr.
van belang zijn, er toe afdoen; bedragen (som); r. waard zijn, be dragen.
import/e, m. bedrag; prijs, waarde; —
unacidn, f. ('t) lastig-vallen, lastig
verzoek; —unar, v. tr. lastig vallen;
—unidad, f. hinderiijkheid; lastig-valMng; —uno, a. hinderiijik, lastig, ongelégen.
imposib/ilidad, f. onmogelijkheid; —III—
tar, v. tr. onmogelijk maken; ongesehikt, onbekwaam maken, in de onmogelijkheid brengem; r. onmogelijk
worden; ziioh" onmogelijk maken; —le,
a. onmogelijk.
hnpos/icion, f. opleggiing; belasting (met
iets); opmaking (der vorm, bij 't
drukken); —ta, f. (bouwk.) impost,
uitstekende rand, deel v., e. loodrechte mrax, waar boog of arkade
begint; dwars-hout v. e. demr met
boven-licht; boven-licht; —tor, -a, m.
f. bedrieger, -ster; valsch-beschuldi-'
ger, -ster; —tura, f. bedrog; laster;
buichelarij.
impoten/cia, f.
onmacht, onvermogen
(ook tot bijslaap); —te, a. onmachtig,
omvermogend (zie vor.).
impracticable, a. onuitvoerbaar; onbruakbaar, onbegaanbaar.
impreca/ci6n, f. vervloeking; —r, v. tr.
. vervloekem; —torio, a. vervloekend.
impregna/ble, a. inprentbaar, vatbaar;
-^-cion, f. inprenting; —r, v. tr. imprenten, dooirtrékken; r. zich inprenten, zich doortrékken.
inpremedita/cion, f. onvoorbedachtheid;
—do, a. nået met vooir -bedachten rade.
imprenta, f. druk; indruk; drukkerij;
drukkunst.
imprescindible, a. onontwijkbaar, streng
verplicht; onmisbaar.
imprescriptible, a. niet voor te schrijvien.
impres/ion, f. indruk; druk; uitgave;
—ionable, a. voor indrukken vatbaar;
—ionar, v. tr.. indruk maken op; (ont-)
roeren (fig.)» r - een indruk krijgen,
onder de indruk komen; —o, m.
druk-werk; pl. „dnuk-werk" (op een
te veirzenden stuk); —or, m. drukker.
imprevis/ion, a. gebrek aan voor-zorg;
—to, a. onvoorzien.
xrnprim/acion, f. grond-verf; —ible, a.
drukbaar, te drukken; —ir, v. tr. drukken; een -indruk maken, op Gett.);

imputabilidad

zich inprenten; een indruk achterlaten op de geest.
improba/bilidad, f. onwaarschijnlijkheid; •
—ble, onwaarschijnlijk a.; —dor, -a,
a. en m. f. afkeurder, afkeucrend;
—r, afkeuren, veroordeelen.
im/probidad, f. onrechtschåpenheid; —
'probo, a. onrechtschapen en pijnlijk;
vruchteloos.
improducti/ble, a.; —vo, a. onvruchtbaar; vruchteloos; geen voordeel aanbrengend.
improperio, m. bitter verwijt; hoon.
impropi/edad, f. onwelvoegelijkheid; —
o, a. ongepast; onwelvoegelijk.
improporcién, f. onevenrédigheid; —ado,
a. ongeévenrédigd.
improrrogable, a. onuitstélbaar.
improvid/amente, adv. zonder voor-zorg;
—o, a. on voor-ber eid.
improvis/acién, f. improvizatie, onvoorbereide voordraeht; —ador, -a, m. f.
improvdsator; —amente, adv. onverwachts; —ar, v. tr. improvizeeren; onvooirbereid voor-dragen (v. d. vuist);
—o(de—), adv. =
—amente; —to,
a. ont-bloot (van); onvooirbereid door
gebrek aan voor-zorg; a la impro vista,
= —amente.
impruden/cia, f. onvoorzichtiigheiid; —
te, a. onvoorzichtig.
impuber of impubero, a. en m. die nog
niet manbaar is.
impuden/cia, f. schaamteloosheid; —te,
a. onbeschaamd, schaamteloos.
impU/dicicia, f. oneerbaarheiid, onkuischheid; — 'dico, a. onkuisch; • oneerbaar.
impuesto, m. belasting, heffing, schatting; a. en part. pass. van imponer,
opgelegd; quedamos impuestos, we
weten, zijn op de hoogte, omierricht.
impugna/ble, a. weer-legbaar; —cion,
f. weder l e g g i n g ; tegen -spraak; —dor,
-a, m. f. bestrijder, weer-legger; —r,
y. tr. weer-leggen; —tivo, a. betwistend, weer-léggeind.
impuls/ar, a. de stoot geven, aan-drijven; —ion, f. aan-drift; stoot (fig.);
•—ivo, a. die op aan-driften handelt;
wat d e stoot geeft; —o, m., stoot; —
or, -a, m. f. aan-drij vend (e), stootgevehd(e kracht).
impun/e, a. straffe!oos; -—idad, f. straffeloosheid.
impur/eza, f. onzuiverheid, onreinh©id;
—o, a. onzuiver, onrein.
imputa bilidad, f. toerekenbaarhieid; —
ble, O'. toerekenbaar, te wijten; —cion,
f. betichting, toe-rekeoing, toe-schrijving; —r, v, tr. toe-rekenen, toeschrijven; —tivo, a. toe -rekenend, be- v
tichtend vap.
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inacaba/ble, a. onvoltooibaar; onednddg;
—do, a. onvoltoodd.
inaccesib, ilidad, f. ontoegankelijkheid; —
le, a. ontoegankelijk.
inac/ci6n, f. ,. werkeloosheid; —tivo, a.
werkeloos.
inaceptable, a. on-aaenémeliik.
inadaptable, a. om-aanpasbaar, niet gegeschikt of passend te maken.
inadecuado, a. ongeschikt.
inadmisi/bilidad, f. on -jaannémelijkheid;
—ble, a. onaanneimelijk, ontoelaatbaar.
inadvert/encia, f. achteloosheid; —idamente, adv. bij ongeluk, door achteloosheid; —ido, a. onbesuisd, onvooirzichtig.
rnagotable, a. onuitputtelijk.
inaguantable, a. onduldbaar.
inajenable, a. onvervreemdbaar.
inalåmbrico, a. zondier draad, draadloos, I
= sin hilo.
I
inaiterable, a. onveranderlijk; —mente,
adv. en: zonder de minste ontroering.
inamisi/bilidad, f. (godsd.). onverlicsbaarheid; —ble, a. onverliesbaar.
inamovi/bilidad, f. onafziétbaarheid; —
ble, a. onafzetbaar.
inan/e, a. ledig, ijdel, beuzel-achtig; —
icion, f. nit -putting.
inanimado, a. onbezield (ook inånime).
inapagable, a. onbhischbaar; onleschbaar.
inapeable, a. onbuigzaam; onbegrijpelijk
(handeldng).
inapelable, a. zonder hooger beroep.
inapeten/cia, f. gebrek aan eet-lust;
—te, a. die gebrek aan eet-lust heeft.
inaplica/ble, a. niet toe te passen; —
cion, f. gebrek aan ijver; —do, a.
on-ijverig.
inapreciable, a. onschatbaar.
inaptitud, f. ongeschikthedd.
inarticulado, a. niet duddelijk uitgesproinasequible, a. onerlangbaar.
[ken. |
inaudito, a. ongehoord; vreemd.
I
inaugura/cion, f. inwijding; — 1 , a. openings-, inwijdings-; —r, v. tr. inwijden.
inaveriguable, a. . onstaafbaar, niet te
staven' of n a te gaan.
incaico, a. (Am.) betrekking bebbend
op een bepaalde Inca, b.v. la ciudad
mcaica Cajamarca.
mcalculable, a. onberekenbaar.
incandescen/cia, f. gloei-toestand; —te,
a. in die toestand.
incansable, a.
onvermoeibaar, on verxnoeid.
incapa/cidad, f. onbekwaamheid, onvermogen; (rechtst.) incapacidad de ^hecho y ide derecho, wettig algeheel
onvermogen; —z, a. niet in staat.
incasable, a. die men niet kan huwen. •

inclemencia

incasto, a. onkuisch..
incautacion, f. beslag-legging; —arse
(de), v. tr. beslag leggen (op); —o,
a. onvcorzdchtdg; licht-geloovdg.
incendi/ar, v. tr. in brand steken, doen
cntbrainden, dn Idchte laaie zetten;
—ario m. f. en a. brand-stichter,
-stichtend; —o, m. brand.
incens acion, f. bewierooking; —ador,
-a, m. t. bewiierooker; —ar, v. tr. (ie)
bewierooken; —ario, m. wderook-vat;
—ivo, a. brand-stichtend, brand veroorzakend; —urable, a. onberispelijk.
incentivo, m. prikkel; voedsel (v. hartstocht a. a.).
incertidumbre, f. onzekerheid; veranderlijkheid (weer); twijfel-moedigheid.
incesante, a. onophoudelijk.
incest/o, m. bloed^schande; —uoso, a.
bloed-sehandelijk.
inciden/cia, f. ongeval; gel. vallen v e.
straal op een vlak, dnvals-hoek; —
talmente, adv. = —temente; —tario,
a. vittend; die niieuwe moeilijk-heden
opwerpt; —te, m. = —cia; pl. aanhangsels, bijvoegsels; incidencias de
comercio, huur en klandizde; —ternente, adv. bij wijze van ongeval; bij
geval, bij gel égenh eid.
incidir, v. intr. gebeuren, toevallig treffen, onverwachts plaats hebhen; vervallen (in).
inciensa, m. wierook.
incierto, a. onzeker, twijfeil-achtig; veranderlijk (weer); besludteloos.
incinera/cion, verbranding tot asch; —r,
v. tr. tot asch verbranden.
incipiente, a beginnend.
incircuncjso, a., cn-besneden; on-verootmoedigd.
incis/a, f. zinnetje; onder-afdeeling eener
periode, eener uitgedmkte g e i a c h t e
(muziek-term);
—ion, f. insnijdkng;
keep; (poet.) cesuur; kwaad-aprekerij;
--ivo, a. verzachtend, de sappen verdunnend (middel); snijdend, scherp;
dientes encisivos, snij-tanden; —o, m.
komiiiu ==-• coma; beteekends v. ieder
zinsdeel; a, gesneden; —orio, a. wat '
snijdt of kan snijden.
iiKita/cion, f. opzieitng, aanzettiing; —
dor, -a, m. f. opzetter, aanzetter (tot
kwaad); —miento, m. opzetting, aanzetting, ophitsdng; r. v. tr.; —tiva,
f. (rechtst.) bevel v. e. hooger rechtskollege aan een lager om recht te
doen; —tivo, a. aanzettend, opzettend,
ophitsend.
incivil, a. onbeleefd; —idad, f. onbe*
leefdheid.
inclcmen cia, f. onbarmhartigheid; (poet.)
gestrengheid; inclemencia del tiempo,
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nrwhedd v. h. weeir;. —te, a. onbarmhartighedd, streng, ru w.
inclina/ci6ii, f. nedgang; knik, hoofdbuigimg; buigdng; (ove^helling; —do,
a. geneigd, hellend; schuin; bien inclinado, met goede neigingen; —r, v.
tr. doen (over-)hellen, naigen; r. bukken, over-hellen, geneigd zijn; een
zij-weg dnslaan.
inclito, a. beroemd, vermaard.
inclu/ir, v. tr. insluditen; dnbegrijpen, bijrekenen; —sa, f. vondeling-huis; —
sero, -a, ni. f. en a. vondelång-e; —
si6n, f. inslukding, het, ingesloiten of
onbegrepen zijn; —sivameiite, adv. irikluis, erbij gerekend; —sive, adv. inklusief, erbij rekenend = 't vorige;
—sivo, a. dnsluitend, erbij rekenend;
— so, a. ingeslioten.
incoa/r, v. tr. (rechtst.) insitellen (aktie),
begumen; —tivo, a. inchoatief (dat
een beginnen uitdrukt, werkw.).
incobrable, a. on-inbaar.
incoercible, a. gel. niet op te sludten;
niet te bedwingen.
incognito, a. onbekend; incognito.
incoher en/cia, f. on -samen -hangendheid,
—te, a. onsamenhangend.
incoloro, a. kleurloos, bleek.
mcdlum/e, a. ongedeerd, onbeschadigd;
-*-idad, f. ongedeerd-heid.
—(colum)idad, f. ongedeerd-heid.
incembust ibilidad, f. onbrandbaarhedd;
—ible, a. onbrandbaar.
inccmensurable, a. onmiételijk.
incomerciable, a. onverhandielbaar.
incomo/dar, v. tr. lastig vallen, storen;
—didad, f. last, over-last, stoornis;
omgemakkelijkheid;
-'-do, a. lastig,
ongemaikkelijk.
incemparable, a. onvergelijkelijk.
incompasivo, a. onmeedoogend; zonder
deernia. incompatib/ilidad, f. onvereenigbaarheid,
niet tegelijk waar te nemen zijn (v.
betrekkiingen);—le, a. onvereemdgbaar.
incompeten/cia, f. onbevoegdheid;
—•
te, a. oinbevoegd.
incompleto, a. onvollediig.
incomplexo, a. eenvoudig.
incomponible, a. niet bij te -leggen,
niet in orde te maken.
incomportable, a. on -veroorioofbaar.
inccmprensib/ilidad,
onbegrijpbaarhedd
—ble, a. niet te begrijpen.
incomprimible, a. on-samen-drukbaar.
incømunica/bilidad, f. on-mede J deelbaarheid; —ble, a. onmededeelbaar; —do,
a.
eenzaam-opgesloten (gevangene);
- - r , v. tr. zoo opsluditen,
inconciliable, a, omverzoenlijk, -baar.
inconcusø, a. on-wederlégbaar.
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Incondicional, a. onvoorwaardelijk.
inconducente, a. ongepast,- ongelcgen.
inconexo, a. on-samenhangend.
inconfeso, a. (rechtst.) die geen bekéntends gedaan heeft.
incongru encia, f. on-overeenkcmstigheid;
onbehooriijkhedid; —«rite, a, ongepast;
—idad, f. = -^encia; —o, a. onovereetnkomstig, niet voegend, onvoegzaanb
onbehoorlijk; strijdiig met de taal,
met de zeden enz.
inconmens.... zie incomens....
inccnmutable, a. onafzetbaar; onveiranderlijk.
inconquistable, a. onneembaar (vesting
enz.)
enconsecuen/cia, f. gebrek aan aanéénschakelang, aan verband, incomsequentie; —te, a, dat gebrek hebbend.
inconsciente, a. ombewust.
inconsidera/cion, f. ongedåichtiigheid; —
do, on-overdacht, ongedachtig.
inconsiguiente, a. zonder gevolgen, onbeteekeinend.
inconslsten cia, f. onvastheid, onbesténddgheid; gebrek aan samenhang of
eenheid; —te, a. on vast, onsamenhangend.
iiiconsolable, a. on-troostbaår.
in const an/cia, f. onbesténdigheid, onstamdvastdgheiid; —te, a. onbestendig,
onstandvasitdg. •
ioccnstilucional, a. on-groind-wéttig.
incoinsutil, a. ongenaaid (alleen van het
kleed van Jezus).
mcontable, a. entelbaar, tallops.
incontestable, on-wederlégbaar.
in con tinen/cia, f. onmatdgheiid; (ziektek.)
incontinencia de orina, onwille -keurige
lirinie-loozing; —te, a. onmatig; —ti
adv. op-ståande-voet, aanstonds.
incontrastable, a. on-weerstaanbaar, onoverwinnelijk.
incontroverdble, a. VDn-wederlegbaar.
inconvenien/cia, f. ongemak, ongerief,
tegenspoed;
ongesehiktheid, onvqegzaamheid; —te, m. bezwaar; a. onbehoorlijk, onvoegzaam, opgepast.
inconviertible, a. niet om te zetten.
incordio, m. lies-gezwel, bubo.
incorpor/aclon, f. inlijving; —almente,
adv. onbelichaamd; —-ar, v. tr. mengen, bijeen-doen; inlijven; het liehaam
opheffen (v. liggende); r. zich aansluitøn bij, bijeein-voegen; gaan zitten
(liggende); —eidad, f. onliichamelijkhend; —'eo, a. onbeldehaaimd; onstoffelijk; ontastbaar.
incorriec/cloin, f. onzuiverheid; onherstéldie f out; —to, a. onzuiver, ongekuischt.
incorregi/bilidad,
f.
onverbéterlijkheid
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(niet-voor-verbdterir.g-vatbaarheid); —
ble, a. onverbétexlijk (in slechte zitn).
incorrup/cion, f. oin-vatbaarhe:d voor be*
derf; smettelooshedd; '•—tibilidad,
f.
idem en: o n o m k o o p b a a r h e i d ; —tlble,
a. • xidet vatbaar voor bederf; onomkoopbaar; —to, a. cmfoedorven.
increado, a. ongeschapen.
mcre/dibilidad, f. oogelooflijkheid; —
dulidad, f. ongeloovigheid; —'dulo,
a. ongeloovdg; —ible, ongélooflijk.
incremento, an. toename; aaxivoegsel;
verérgering; increment (wisk.); dif ferentdéele grootheid.
increpa/cion, f. strenge berispimg; -—r,
v. tr. streng berdspem
inciuento, a. onbloedig.
incrusta/cion, f. inlegging (zooals mozaik), bekleeden met; over-korsten;
bemåntelen.
incuba/cion, f. braeddng, broed-tijd; incubatie (v. e. zdekte); geheime vacrbierieådihg v. e. plan; —dora, f. brceclt o e s t e l ; — r , v. tr. udt-broeden.
incubo, m. soort spook dat vrouwen
verkracht; incubus, nacht -merrie, zie
sucitbo.
incuestionable, a. onbetwistbaar.
inculca/clon, f. inscherping, dnprenting;
—r, v. tr. inpreoten.
in culpa/ble, a. Oinbeschulddgbaar, schuldeloos; —cion, f. beschukhging, betichting; —do, a. beschuldigd; * —»,
v. tr. beschuldigen, betichtem; laken.
incult ivable, a. onbebouwbaar; —o, a.
oebebouwd; cnbesehaafd,
onontwikkeld; —ura, f. onbeboiuwdheid; onbe
sehaafdheid.
incumb/encia, f, bevoegdhedd (bijv. v.
e. rechter); —ir, y. intr. van
de
bevoegdheid zijn (van); ese deber le
incumbe al cura y no^ a mi, ,d\e
piieht ås van de bevoegdheid van
die pastoor en niet van mij.
incunable, eerstcling (v. e. dnuk).
incur/able, a. ongeneeslijk; —ia, f. zorgelooshedd, verwaarloozåing; —ioso, a.
zorgeloos en ook: onbezorgd.
incur/rimiento, m. ('t) begaan van of
ver vallen in (een mis-slag);'—rir, (;en)
v. 'intr. vervaRen, op de hals halen;
—sidn, f. (mil.) inval; onderzoekingstocht.
Indaga/ble, a. navorschbaar; —ci6n, f.
onder-zoek, na-speuring, na-vorsching;
— dor, -a, m. f. onder -zoeker, navorscher; —r, v. tr. navoarschen; —torio, a, (rechtst.) van ondeir-zoiek; medio
indagatorio, middel van onderzoek
(naar de schulddge a. a.).
indebido, a. on-verplicht, on-rechtvaardig,- on -rédelijk.
. Sp.
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indecen/cia, f. oaa-welvoegelijkheid; onkie-SLhheid; —te, a. on-wclvoegelijk,
ookiesch.
indecible, a. onudtsprekelijk.
indecls/ioji, f. onbeslistheid; besluiteloos hedd; —o, a.- oobeslist, besluiteloos.
indeclinable ? a. onverbuigbaar.
indecoro, m. cnwaaardigheid, onvormielijk •
hedd; —so, a. omwaarddg, oinvormelijk.
indefectible, a. onvergamkelijk.
indefendible, a. onverdedigbaar.
indefini/ble, a. onbepaalbaar, niet te
omschrijven; —do, a. onbepaald, onbeperkt.
indeleble, a. oimitwisbaar.
indelibera/ci6n, f. over-ijldhieid, ondoordachtheid;
—do, a.
on-overdacht,
over-ij Id.
indemn/e, a.- schadeloos-gesteld; vrij v.
. veddes of schade; (rechtst.) zonder
schade (v. e. prooes); —idad, f. o o veraetheid; — izacion, f.
schadeloosste-lling, schade-vergoeding; —izar, v.
tr. schadeloos-steilen.
indemostrable, a. oin-bewijsbaar.
indent/acion, f. inkepdng; deoik; —r,
v. tr. inkepen; deuken.
independ/encia, f. onafhankelijkheid; —
iente, a. onafhankelijk;
—izar, v.
r. Am. (zdch) onafhankelijk maken.
indescifrable, a. oin-onftcijferbaar; on-ont
warbaar, niet te ont-warren.
ind^scriptible, a. onbeschrjjflijk.
indesignable, a. niet aan te wijzen of
aan te duiden.
indestructible, a. onverwoéstbaar.
indetermina/ble, a. onbepaalbaar, niet
vast te steilen; —cion, f. onbepaaldhedd;
ombeslistheid, biesluitelooshedd;
—do, a. onbepaald; onbesldst, besluiteloos.
indevo/cion, f. onvroomheid; —to, a.
onvroom,
India, f. Indié (ook wel West-Indié);
•garoot fortudin daar verworven; (india)da, f. aantal Lnddanen (Amerika);
—na, f. sits; indiana blanca, wdt
katoen; —rnero, m. fabrikant of werkman in sits; —nista, m. kenner der
Inddsche t a l e n ; " — n o , -a, m. f. Indiiaan; rijk geworden Amerikaan oi
iem. die rijk uit Ameiika terug-komt;
a. Indiaansch, van Z. Amerika of W.
Indie.
indica/cion, . f. aanwijzdng, aandudding;
—dor, -a, m. f. aanwijzer; wijs-vinger,
of de spier ervan; indicatoir; Am.
vogel wiens kreet de plaaits van • bije western aaaigeeft; —-r, v. tr. aan-wijzién, aajnduiiden; te kennen geven,
wijzen op;. —tivo, a. aanwijzend; m.
aantoonende wijs.
18

indiccion
indic/ci6n, f. aanzegging; '—e, m.
=
—io, e n : klok- of zonne-wijzer; wijsvunger; inhouds-opgave; index, lijst
v. verboden boeken (v. Rome u k ) ;
—iado, a. bekend om zijn sleclue
neigingen; verdacht v. e. begaan misdirijl; —iador, -a, m,. f. (rechtst.) br enger van aanwijzdngen; —iar, v. tr.
(rechtst.) aanwijzdngen geven; verden ken door aanwijzdngen; —io, m. a a n wijzimg; teeken, kenmerk.
indico, a. van Inddé (alleen v. zaken).
Indico: Océano Indico, Inddsehe Oceaan.
indiferen/cia, f. onverschilldgheid; —te,
a. onveirschdllig; —tismo, m. indiferentisme (stelsel-matige onverschilldgheid
vooral in gods-dienst).
indigen/a, m. en f. inbooriing; a. inlandsch, v. d. inlanders; —cia, f.
behoeftigheid; beboeftige klasse; —te,
a. en s. behoeftig(e).
indigest/arse, v. r. omverteerd blrjven;
aan een inddgestie lijden; —ible, a.
onverteerbaar; —ion, f. slechte spijsvertering; indigestie; —o, a. onverteerbaar; obra indigesta, on-vol-dragen
werk.
indign/acién, f. verontwaardiging; —ar,
v. tr. verontwaarddgen, toornig maken;
r. verontwaarddgd worden; —idad, f.
onwaarddgheid; beleediging; jes una
indignidad! 't is een schandaall; —o,
a, omwaairdig, gemeen, laag; s. onwaardige.
indio, a. en s. Inddaan(sch, -e) van W.
Indié oi Z. Amerika; dnlander, -scbe
(op de Fil.); blauwe kleutr; f am. stommeling.
indirect/a, f. toe -speling, bedekt gezegde;
om,-praterij, waaruit een andere bedoeldng blijkt; indirectas del Padre
Cobos, grove vrijimoeddgheid, die recht
op de main afgaat; —illa, f. (verkl.)
ddem 1; —o, a. ndet recht-streeksch,
middellijk.
indirigible, a. tndet te richten of te
sturen, onbestuurbaar.
indiscernible, a. ndet te onder-scheiden;
onbemerk- of -bespeurbaar.
indificiplma, f. gebrek aan tucht; —ble,
a. ndet onder tucht te brengen; —do,
a. z ond er tucht.
indiscre/cion, f. onbezonnenhedd; onbescheidenheid; —to, a. onbezonnen; ombeschedden.
indusculpable, a. onvergeeflijk.
indlscutible, a. onhetwistbaar.
indisoluble, a. onoplos-, onontbindbaar.
indispensable, a. onmisbaar.
indispo/ner, v. tr. (als poner) ont-stemmen, boos maken; in een on gunstige
gesteldheid of stemming brengen; r.
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boos worden a. a.; —nibilidad, f. onbeschikbaarheid; —nible, a. onbeschikb a a r ; — sicion, f. ongesteldhedd; tegeningenomenheid, ongunstige stemiming
(jegens).
indispuesto, a. ongestéld, van streek;
ont-stemd; on-genégen.
indisputable, a. onaanvechtbaar.
[den.
indistin/guible, a. niet te onder -scheiindividu alidad, f. persoonlijkheid, eigenaardigheid; —alismo, m. indivddiualis m e ; —alista, m. f. individualist; —
alizar, v. tr. eik persoomlijk beschouwen; inddvidualdzeeren, afzonderlijk nem e n ; —al, a. deder afzonderlijk, indivddueel; —ar, v. tr. in 't bijzondeir
beschouwen, éen voor éen nemen;
intr, een indivtdu uitmaken;
—o,
m. indiviidu, lid eeneir vereeniging,
familie, kategorie of klasse.
indivis/ible, a. onverdeelbaar; —o, a.
onverdeeld; m. onverdeeld bezit.
indocil, a. onleerzaam, onleidzaam; —
(docil)idad, f.
onleerzaam-, onleddzaamheid.
in doc to, a. ongeleerd, onwetend.
fndole, f. inborst, aard,
indoien cia, f.
vadsigheid; wézenloos»
hedd;
ongevoeligheid; onvatbaarheid
voor vreugde of leed; —te, a. vadsig, wézenloos.
indom/able, a. ontembaar, == —'ito; —
ado, a. ongetémd; —esticable, a. niet
mak te maken; —'ito, a. ontembaar;
f i er, hoog-moedig, hoog-hårtig.
indotado, a. zonder brudd-schat.
indubita ble, a. ontwijfelbaair; —do, a.
onbetwijfeld.
induc/cion, f. aan-leiding, aan-drijv^ing;
ind-uktie; =—ir, v. tr. leiden (tot), brengen (tot iets, iem.), induoeeren; een
gevolg-trekking maken (uit).
indul/gencia, f. toegévendheid; pl. aflaten; —gente, a. toegevend; —tar,
v. tir. kwijt-schelding verleenen; —to,
m. dindult, vergunning a. a. bij pauselijke bul verleend; amnestie; kwijtschelding v. straf.
indument/aria, f. „dos"; studie der oude
kleederdrachten; —o, m. gel. opperhuid der planten.
induracion, f. verharddng.
industri/a, f. nijverhedd;
naarstdgheid;
(huds-)vlijt; toeleg; vivir de industria,
•op goed geluk leven; caballero de
industria, fortuin-zoeker; de industria,
met opzet; —al, a. industrieel; nijverhedds-; —ar, v. tr. africhten, leeren;
r. zich toe-leggen, allereli middelen
uit-denken voor iets; —oso, a. naarstig, nijver; vaardig; naarstig of vaardig verricht of gemaakt.

inédito
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inédito, a. on -uitgegeven.
inefable, a. oinuitsprefcelijk.
inefectivo, a. zomder uitwerkiing of gevolg.
inefica/cia, f. ondoeltréffendheid, onheilzaamheid; —z, a. omdoeltreffemd, onheilzaam.
inelegante, a. onsierlijk, onbevallig.
ineluctable, a. oin-ontkomelijk.
inerarrable, a. onvertélbaar.
inep/cia, f. nietigheiid, beuzelarij; omzintnigheid; —to, a. en ongeschikt; •—titud, f. ongeschiktheid.
inequivoco, a. oin-dubbel-zinnig; onmiskénbaar.
iner/cia, f. traag-heid; —me, a. omgewapend; weerloos; zonder dorens a. a.;
—rable, a. onfeiilbaar, niet-falend (schot
a. a.); —te, a. traag; krachteåoos,
moedeloos; — vacion, f. (geneesk.) inwendige werking der zenuwen.
Iinés, f. eigennaam, Agnes.
mescruiable, a. om «uitvorsehbaar, on-naspeurbaar.
inescudrmable, a. = 't vorige.
inesperado, a. omverwacht, onverhoopt.
inestable, a. omgestadig, ombesténdig, —
instable.
inestimable, a. omsehatbaar.
inevitable, a. onvermijdelijk.
inexact/itud, f. onnauwkeuiråghieid; —o,
a. onnauwkeurigf.
inexcusable,» a. onvergeefliik.
inexhausto, a. omuitputtelijk.
inexorable, a. onYerbiddelijlk; fam. onfcandelbaar, humeiirdg- of driftig tegen
åedereen.
inexper/iencia, f. onervarenheiid; —to,
a. onervaren.
inexpiable, a. omboetbaar.
inexplicabie, a, onverklaarbaar.
inexplorado, a. on-dotøarvorseht
in extenso, (Lat.) adv. uitvoerig.
mextinguible, a. oinbhischbaar.
in extremis, Lat. op \ • stexfbed.
inextricable, a. on-omt-warbaar.
inf acundo, a. onwelspcrekend,
wieinig
spraakzaam.
infali/bilidad, f. onfeilbaarheid; —ble,
a. onfeiilbaar.
infam acion, f. eere-roof; —dor, -a, m.
f. lasteraar; —ar, v. tr. belasteren;
zwartmaken; —ativo, a. eer-roovend;
—atorio, a. belastereod, n a a m en faam
belagend; —e, a. eerioos, laag, min;
casa infame, slecht 2 huis; —ia, f.
eefrloosheid; sehandelijkheid; smaad.
frifan'cia, f. kindsheid; —do, a. afschuwéiijk, onnoemelijk erg; —ta, f. infame (Sp. primses); klein meisje (bein eden de. zeven j . ) ; —ta do, rn. apapage v. e- Sp. infant; infant-schap»

infinitesimal

— te, m. Sp. prims; kirad, jongen beneden de zeven j . ; infanterist; inf ante
de coro, kooir-knaap; —teria, f. infenterie;
—ticida, a. en s. kindearmoerrder of -moordeind; — ticidio, m.
kinder-moord; —til, a. kinderlijk; —
on, m. hidalgo, die vrij van alle
liienst ' is, m a a r zon^er heerschers-echten; bij uiit-breiding: rødere edelm a n ; —zoeazgo, m. gebied v. e: infciizon; —zonia, f. „in£anzon" -schap.
infarto, m. veirstopping v. e. liichaamskanaal.
fnfatigable, a. onvermoeibaar.
infatua/cion, f. verzotheid; —do, a. verzot; -—r, v. tr. dwaas vioor iem. cf
iets imnemen, veirzot maken op (de); r.
infausto, a. onspoedig ,ramp-spoedig; ongieiukkig.
Infec cion, f.
besmetting, aansteking;
stank; —tar, v. tr. == inficionar; —to,
a. stunkend, bedoirven; besmét(;tend);
verpest; —irndidad, f. onvruchtbaarIheid; — undo, a. onvruchtbaar.
infeli/cidad, f. ongeluk; ongenåde; —z,
a. ongelukkig; m- fam. soikkel, stumper.
in feren cia, f. gevolg-trekking.
inferior, a. miinder-(waardiig), lager(-geplaatst); oniderste; —id ad» f. minder
(wiaard!ig)heid; ender -geschiktheid.
inferir, v. tr. (i, åe) afleiden, als gevolg
opmaken.
infern/aculo, m. hinkel -spel ; — a l , a.
heilsch; —ar, v. tr. helsch- of bclwaairdig maiken; tot de hel veordoemen.
ilifestar, v. tr. door invallen verwoesten ; afplunderen; o^er-zwérmen; verpésten; daitr. stinken.
infeuda/cion, f. in -leen -geving =
enfeudacion; —r, v. tr. in leen geven
=
enfsudar.
fnfiable, a. onbetrouwbaar.
infibula/cioo, f. ^riingen" (v. e. dier),
waairdpor de voortteling onmogelijk
wordt; —r, v. tr.
[steken.
inficionar, v. tr. r. z k h besmetten, a a n infid/elidad, f. ontrouw; ongeloof; ~&n~
cia, f. troiiw-breuk; mdsbrudk v. vertrouwen; —ente, a. ooeerlijk, trouwbreukig.
fnftel, a. e n s. onfcrotiw(e); ongeloovig(e);
onjuist, niet naair waarheid.
infierno, m. h e l ; pl. onder-wereld a. a.
inliltra/ci6n, f. in- of door-zijpeling; —
rse, v. r. in- of door-zijpelen.
fnfimo, a. alielr-laagst; aller-minst.
infini/tesimal, a. (wisk.) oneindig klein;
—tivo, m. oobepaalde wijs; —to. a.
oneindig; al infinito, in 't oneindige;
m. el infinito, 't oneindige; adv- -oneindig.

infirmacion
Éfifirma/ci6n, f. niieég-verklaring; —r,
v. tr. nietig verklaren; ook: verzwakken.
infls/ciån, f. (op)zwelling; opgeblazenheid; —mable, a. ont-vlambaar, opvliegend; —macion, f. ont-vlamming;
out-steking; opstuiving
(drift); opstijging v. bloed n. d. kop (bij varkens); —mar, v. tr. doen ont-vlammen,
ont-steken, doen opstuiven; opzwepen (hartst.); a*, omt-steken, in brand
raken; opvlammen; —matorlo, a. ontsteHmg veroorzakend, gepaard met
ontst.- bestaande uit ont-vlamming of
on;:-steking; —r, v. tr. met laicht of
voeht villien,
opblazen;
opgeblazen
maken, met waao veirvullen; r. opzwdlen, opgeblazen of verwaand worden.
frtflexible, a.; —6n, f. buiging, stembuiiging; flexie; breking (der strålen);
over-helling.
infli/ccion, f. opleggiimg (v. straf cf
boete), veroordeeling toit lijf -straf; —
ctivo, a. opleggend of op te leggen
(straf of boete); —gir, v. tr. opleggen (straf of boete).
in flores cencia, f. bloei-wijze.
influ/encia, f. invloed; —enza, f. griep,
infkienza, =
trancazo en dengue;
•—ir, v. tr. invloed nebben op; intr.
imwerken; —enciar, v. tr. invloed oefenen o p ; —jo, m. =
—enda, e n :
over -wiicbt (zedelijk); —yen te, m. f.
(beter dan —ente) invloed nebbende
persoom.
Inform^cion, f. voorlicbtdng, inlichting,
op-de-hoogte-stelling; getuigen-verklaritngen; inf orma cion de vita e moribus, onder-zoek n a a r de levens-wandel
(v. e. sollicitaint); informacién de hecho of ide dereeho, memorie, factum
v. e. advokaat; informacion sumaria,
sommadre instructie; informacién de
pobre of de pobreza, onderzoek naar
de behoeftigneid; pl. onderzoek naar
adeildoms-reichten; —al, a. en m. f.
onyormeliijk; on-ernstig, niet in ernst
te gelooven; — alidad, f. onvoirmelijkheid; onbetrouwbaarheid; —ante, m.
bericht-gever over onder-zoek n. e.
familie, b a a r afkonist enz;.; —ar, v.
tr. inliiichten, voor -lichten, op de hooigte
steilen; informeeren; —ativo, a. inlicbtend; —e, a. vormeloos, niet de
vereischte vorm hebbend; m. inlichting, informatie; zie —a cion.
iliiort imado, a. ongebikkig; onspoedig
(ster); —unar, v. tr. ongelukkig m a ken; —unio, m. ongeliuk,
tegen-spoed;
onfoeil.
'
[paarden).
fnJGSiira, f, bevamgenheidi, verstijving (bij
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infrac/c'6n, f. inbraak; over-schrijding
(der wet a. a.), inbreuk (op); —tor,
-a, m. f. in-breker; over-treder; inbreuk-maker.
iilfraganti, adv. (Lat.) op heeter daad.
e
in rangible, a. on(ver)breekbaar.
infra/octava, f. de zes dagen tussenen
een fe est-dag en zijn „o<ctaaf" (8e
d a g ) ; —octavo, a. d a g v. e. , y oetaaf"
(Kat. Kerk); —scrito, m. -a, f. e n a .
on d er (ge) teekend (e).
intrecuentado, a. onbezocbt, onbetréden.
infringir, v. tr. over-tr eden, inbreuk maken op, breken (b.v. de våsten).
infruct ifero, a. omvruchtbaar, vruchteloos; —uosidad, f. vnuchteloosheid; —.
uoso, a. vergeefscfa, vnucnteibos-.
fnfrila, f.; fnfulss de vanidad, walm v.
iijdelheid, trote.
inhmd/ado, a. ongegrond; —ible, a.
onsmeiltbaar, ook: in te gieten, in te
boezemen; —-ir, v. tr. dnboezemen (vertronwen, eérbied a. a.).
infus/ible, a. onsmeltbaar; —ion, f. afgieting; -sel; ånfuzi:ie, injektie; estar
en infusion, aan de voor-avond zijn
v. e. be trekking te krijgein a. a.; echar
en infusion, een afgietsel
maken
(vloei-stof); —o, a. aangeboren, door
de natuiur ingegeven; —orio, a. afgietsel-(diertjes); m. spuitje om vloeistoffen in de aderen te spuiten.
ingcn/iar, v. tr. uitdenken, ont-werpen,
verzinnen; r. middelen verzinnen, z k h
't hoofd breken; —iatura, f. fam..
liandigheid, streek, uitdenksels om zijn
doel te be reiken; —ierfa, f. ingenieurswetenschap; —iero, m. ingenieur; ingenlero hidråullco, water-bouwk. ing.;
ingeniero hidrografo, ing. v. d. waterstaat; cuerpo de ingenieros, geniekorps; —io, m ge.n.ie, geest; man
van
genie; kuiperijen, listen
en
streken om zijn doel te biereiken;
boekbinders-pers om af te snijden;
ingenio de izilcar, de polvora, sudker-,
krudt -molen; — iosidad, f. vernuftigbeid; gettiaiLiteit; —ios3, a. vernuftig;
geniaal; —'ito, a. aangeboren; cual:'dad ingeniosa, aangeboren eigensch.;
- - t e , a. ointzaggelijk; —uidad, f. oprecbthedd, vrijmoedigheid; nadief-lieid,
een vond; —uo, a. oprecbt, vrijmoedig;
naief-, eenvoudig.
fnjjer^encia, f. bemoeiing, inmenging;
—idura, f. ent(ing); —ir, ' v. tr. (i,
ie) = . . .—tar; e n : inileggen, inzetten;
te pas brengen; —tar, v. tr. enten;
r. (door 1 aanrakdng); —to, m. ent;
geénte boom.
ingle, f. lies.
Inglaterra, f. Engelafid.

ingles

7

imgilés, -a, m. f. en a. E n g e l s c h / E n g d s c b r n a n ^ e ) ^ a la snglesa, op z'n
Engtelseh, ' d. i. bloederig (vleesch).
ingobierriabIe> a. ombesttmrbaar.
ingrat/Jtud, f. ondankbaa]rheid; —o, a.
ondankbaar; onvruchtbaar; onaangenaani, ongevallig.
fngre diente> in. hijbehooirend bestanddieelT-—sar, v. dn.tr. binnen-k omen (v.
sommen); —so, ni. toegang; ingang,
op en deur; binnen -komst, intirede; ('t)
binnen-komen
(van sommen); toetreding (v.- e. lid); altaair-voet.
jnguin/alj a. van de lies of liezien; ==
—ario.
irigurgita/eion, f. linsilikkimg, g e l ; —r,
v. tv. gel. inslikken (drank).
:'«håbil> a. onbedreven.
inhabil/idad,. st; —'ticifin,
f.
onbekwaam-verkLaring; —f tar, v. tr. onbekwaani maken, de middelen ont-nemen; r. zich onbekwaam tot handelen
maken; van streek raken (machme).
iilhabit/able, a. onbewoombaar, onherbergzaam; — a d e n f. onbewoondheid;
—ado, a. onbewoond; —(håbit)o, f.
ongewoonte.
imhala cion, f. opzettelijke in-ademing;
•—r, v. -tr. opzettelijk in -ademen.
inberen/cia, f. samen-bang, onafscbeide»
•lijkhedd; —te, a. onafscheidelijk.
inhibi/cion, f. verbod, weigering
v.
rechts -ingang; —r, .v. tr. rechts-ingang
weigeren; r. zich onbevoegd verklaren;
—toria, a. rechts-io-gang weigerend;
verbiedend.
inhospita/ble, a. • ongast-vrij; — lldad, f.
oirjgastvrijbeid, onherbérgzaamheid; —
lario ? a= wars v. gast-vrijheid; strijdig
met de plichten der gast-vrijheid; onherbérgzaam.
inhuma/cion, f. ter-aarde-bestelling; —r,
v. tr. ter aarde bes teilen.
inhuman/idad, f. onm.énscbelijkhedd; —
o, a. oinménscbelijk.
-ftilcia/ciftn, f. liinwijding (in geheimen
a. a.); onder -arienting in de beginselein; —do, a. en s. ingewijd(e), onder-richt(e);*•—dor, »a, m. f. inwijder,
beginner, onder-rieliter; die 't inkia•tiief neernt; — 1 , a. en f. begin-, beginnend; begindetter; —r, v. tr. inwijden (in leer, geheimen enz,), in
de beginselen oindier-richten; 't initiatief nemen van; r. zich in wijden enz.;
—tiva, f. isi.itiait.ifef; —tivo, a. beginnend.
*
inicuo, a. ongeréchtig.
inimaginable, a. ondenkbaar.
inimitable, a. onnavolghaar.
ininte/gible, a. onverstaanbaar.
iniquidad, f. ongeréchtiigheid.

injuri/a, f. beleediging, hoon; injorias
del t tempo, s^echte invloed van *t weer;
—ar, v. tr. beleedigen, honen; beschadigen, schenden; r. 'zich bel.eedigd achten; elkaar beleedigen; .—
oso, a. beleeddgend.
ifljust/ainente, adv. onrechtvaardig,- onbiUlijk; —-leia, f. omrecht, ooreehtvaarddgheid; —o, a. onrechtvaardig, onrecht-måtig; m. ongeréchtige.
inllevable, a. onnitstaanbaar, onduldbaar.
itimaculado, a. onbevlekt, onbezoedeld;
inmaculada
concepclén,
onbevlekte
omtvangenis.
inmanefable, a. niet te hanteeren; on»
handelbaar.
inmaiftente, a. blijvend, onafsebeidelijk.
inmarcesible, a. omverwélkbaar.
itimaterial, a. onstoffelijk; —idad, f.
onstoffelijkheid.
fritnedi/cable,
a. ongeneeslijk; — acion,
f. onmiddellijkheid; onmiddellijke n a .bijheid; pl. omstreken; —atamente,
adv. cnmiddellijk; —a to, a. onmiddellijk, vlak bij; llegar a las inmediatai,
in 't wezenlijke van de zaak komen;
fam. dar por l a s i.nmediatas, de mond
siiDeren door pakkende woorden.
immejorable, a. on verbete ri ijk, niet beter
of mooiier te maken.
fninemor/able, a. == —lai, a. onbengel ijk, over-ond.
inmens/o, a. onmételijk, ont -zaggelijk;
—idad, f. onmételijkheid, oneiindighe : d;
—urable, a. niet te meten, mateloos.
finmerecido, a. onverdiend.
inmersion, f. onder-dompeling; onderwater-zetting; intirede' v. e. st er in
d e schaduw eeneir andefie.
fiiminen/cia ? f. dredging, dreigénde nabijbeid; —te, a., dneigend
inmiscufrse, v. ir. zich dinmengen, bemoeien.
inmo/ble, a. onbewégelijk; pal; —(mo)bilidad, f. onbewégelrjkbeid.
[ntnodera/cio-rs, f.,1 ongematigdheid, bmi7
ten-spodgheid; ~ a d o , a. ongematigd,
buitensporig.
inmodest/ia, f. onbescheidenheid; oningetogenbeid; —o, a. onbescheiden.
immodulable ? a. niet modiuleerbaar.
inmola/clon, f. slacbting, offering; —
idor, m. offeraar (die slacbt); —r,
v. tir. of feren, (door slachtem),
bok
(fig.); r. zich op-offeren.
inmoral, a. onzédelijk; —idad, f. onzédelijkheid.
inmortal, a. on-stérfelijkheid; —izar, v.
tr. onsterfelijk maken, vereeuwigen.
inmoto, a. roerloos, onbewégelijk.
inmovible, a. onbewégeliik, zie Inmoble,
inrnovil, a. .pnbewégelijk.

inmovil
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itimuebte, m. en a. onroerend (goed).
inmund/icia, f. onreinheid; vuilnis; — o,
a. omneim; vuil.
inmun/e, a. vrij(-gesteild van belasting
a. a.); —idad, f. vrij-stelling; (*t) vrijzijtn (van).
inmuta/bilidad,
f.
onyerandertijkheid;
cavermuirwbaarheid (dier ongevoeligen);
—ble, a. onveirandierlijk, onvermurwbiaar;
—cion, f. verandetring, ontroeriing, bewogenheid; —r, v. tr.; b e wegein; roeren; scbudden; lévendig
treff en, een ziichtbare verandering veroorzaken; r. zich bewogen of getroffen voelen; d k op 't gelaat toonen.
innato, a. aan-gebo<ren.
innavegable, a.
oinbevaajbaar., onzee
wåairdig.
innecesario, a. niet noodzakelijk, onnoodig.
innegable, a. onlooebembaar.
innoble, a. van on-adellijke geboorre;
gemeen.
irøiominado, a. (rechtst.) onbenoemd;
ccntrado inncininado, onbenoemd; kontrakt.
fnnova/ciori, f. nieuwaghecd, verimeuwing;
-—^dor, -a, m. f.
invoeirder
van
nieuwigheden; nieuw-lichter; vermeuwer; —r, v. .intr. en tr. nieuwigheden
nmvoeren;' vernieuwen.
innumerable, a, omtelbaar.
inobedien/cia, f, ongehooirzaamheid; —
te, a. ongehoorzaam.
inobservan cia, f. niet-in-adit-nerning; —
te, a. die niet in-acht-neemt.
inocen/cia, f. onscbuld; onnoozelheid (in
goede zin); —tada, f. onsebuldig. ge zegde a. a.; —te, a.; onnoozel; —-ton,
a. zeer onnoozel; m. f. (—tona) onnoozel wicht.
inocul/acién, f. (in)entiing; —ar, v. tr.
(in-)enten;
inprenten.
friodoro, a. a*eukeloos.
iiirofensiVo, a. onsehadelijk, mal$:.
inoficioso, a. (rechtst.) weder-réchfislijk,
reeht-verkortend (testament b.v.),, onbehooriijk, onpMehtmåtig.
fnolvidable, a. oinvergételijk.
mopia, f. behoeftigheåd,.
inoportun/idad, f. ongelégenheid, o n g s .
pastheM; —o, a. ongelégen, ongepast
inorgånico, a. anotrganiscn, niet-organiseh.
in promptu, adv. (Lat., o>ud) dadelijk,
terstond; voor de vuis-t.
in puribus, fam, spiernaakt.
inquiet/ador, -a, m. f. en a. verontruster (-tend); —ar, v. tr. verontrusten, oingerust m a k e n ; r. zich verontrusten; — o, a. 4 oogerust, omrustig;
rasteloos; —ud, f. engerustheid.

insidia

inquilin/ato, m.
buuirdeir-schap; buur;
huur-recht; —o, -a, _m. f. nuiurder;
(rechtst.) ibezdittieir an n a a m v. e. ander;
= arrendatario.
inquina, f. fam. afkeer, hekel, ook: inquinia (Valera); —men to, m. bezoedeling, aanstjekdng, infektie; —r,
v. tr. bezoedelen, aansteken.
inqui/ridor, -a, m. f. uit-vorscher, omderzoeker (der barten a. a.); —rir,
v. tr. uit -voirsehen, onderzoeken, on derzbek doen naair; —sicion, f. ondterzoek> navorsehåing; Inquisitie (kerkelijke reeht-bank); fam. hacer inqutsicion of auto d e fé, te verbranden
papieren opriiimen; —sidor, m. rechter v. d. Inquiiisitie; —sitivo, a. n a voirschend; —sitoriado, a. door de
Inquisitie veroordeeld; —sitorial, a.
v. d. Inqoiiisitie.
insabroso, a. onismakelijk, flauw.
insaciable, a. onverzådelijk.
insacula/cion, f. (rechtst.) het in de
urn doen v. d. nummeirs voor een
lotiing; —dor, m. die de nåmen in
d e uirn doet; —r, v. tr. dat doen.
insalubr/e, a. ongezond (land a. a.);
—idad, f. ongezondheid.
insan/able, a. ' ongeneeslijk; —ia,
f.
krainkzinnigheid; —o, a. (razende) gek.
insaturable, a. onverzådigbaar, vooral
fig. (deits, van eem vloeistof).
inscri/bfr, v. tr. linschrijven; een opschrift
maken; ånteekenen; r. inteekenem; —
pcién, f. opschrift; inschirijvang (b.v.
op 't groot-boek); —tor, m. inschrijver," register-houder.
insecable, a. fam. ondroogbaar.
insec/cion, f. insnijding, keep; —tero,
m. insekten-doos of -kast; —to, a.
insekt, gelieed dier.
insegur/idad, f. onzekerheid, onveiiigheid; —o, a. omzeker, onveiiiig.
insenes^encia, f. onverouderbaarheid.
insens/atez, f. onverstandigheid; daad
v. e. verstandlooze; —ato, a. ontzind, gek; onveirstandig; onrédelijk,
onziinnig; —ible, a. ongevoelig.
Frtsepara/bJlidad, f.
onafscheidelijkheid,
onscheidbaarheid; —ble, a. onafscheidelijk.
insepulto, a. onbegraven, grafloos.
inser,/ci6n, f. inliassching; opneming (in
een blad of tijd-schrift); inplanting;
—ir, v. tr. =
insertar; —table, a.
opneembaajr; dnlaschbaair; —tar, v. tr.
(de) mlassehen enz. 1[zie 't vorige).
inservible^ a. waarloos, niet meer dienstig of bruikbaar (zaken).
fnsidi/a, f. hinderlaag, belaging; —ador,
-a, m. f. belager; a. belagend; —ar,
v. tr. belagen; —oso, a. vetraderlijk/
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belagend; een vål-strik verbérgend.
insign/e, a. beroemd; klister-rijk; hooggeboren, vooimåaim; bijzonder berucht;
—ia, i. insigne, onder-scheidings-tee ken; pl. eere-teekenen; —ificancia, f.
oinbetéekenendheid; —ificante, a. onbeteekenend.
insinua/cion, f. insludping; handige gunstafvleiing; hatelijke toe-speling; bedekt
gezegde; wemk; terhand -stelling van
gerechtelijke voor-werpen; —nte, a.
ansinueerend, bedekt toe-spelend, een
weak gevend a. a.; —r, v. tr. doen
irøluipen, behendig dnvoegen; toespeliea enz. (zie 't vorige); r. insluipen, behendig weten in te dringen.
Insip/idez, f. ilauwheid, on-smakelijkheid; —'ido, a. onsmakelijk, flauw;
—iencia, f. onwétendheid;
oordeelloosheid; — iente, m. onwétende, oordeei-looze.
insist/encia, f. aan-drang, aan-houden;
—ir, v. tr. aan-dringen; de nadruk
leggen o p ; intr. aan-houden.
insito, a. natuairdijik, ingeboren,
insocia/bJidad, f. ongezéllighedd, eenzélvigheid; —ble, a. eemzelvig.
insociai, a.
oin-maatschappelijk,
onsociaal.
insdla/cion, f. bloot-stelling a. d. zon
in een ho>uder; zonne-steek; zonneb a d ; •—r, v. tir. in een hoiuder a. d.
zon bloot-steilen; r. een zonne-steek
krijgen enz.
insoldable, a. onsoldeerbaar; ook: onherstélbaar (verzudm a. a.).
insolen/cia, f. onhesehaamdheid, onhebbelijkheid;
vrijpostigheid; verwatenheid; —tar, v. tr. onbeschaamd maken;
r. onhebbelijk zijn of doen; —te,
a. oiibeschaanid, verwaten.
in soli/dum, adv. (Lat. rechtst.) geza•menlijk, in gemeenschap; -^-to, a.
ongebruikeiUjk, ongewoon.
insoluble, a. niet te betalen; onoplosbaar.
insolven/cia, f. onvermogen •om te betalen; —te, a. insolvent, onvermogend
om te betalen.
insomn/e, a. slapeloois; —io, m. slåpeloosheid,
insondable, a. onpeilbaar; on-door-grondelijk.
insonoro, a. onwel-luidend; geen klank
of geluid gevead.
insoportable, a. on-uit-staanbaar, ondiuldbaar.
Imostenibie, a. onhoudbaar (bewering
a. a.).
inspec/cion, f. toezicht; (*t) nazien; bezichtigitng; inspektie; para inspeccion,
op zicht; —cioiiable, a. n a te zien;
—• cionar, v. tr. nazien; bezichtdgen; toe-

instruccién

zien op; inspekteeren; —tor, -a, m*
f. inspekteur, opziener.
inspira/cion, f. bezieling; ingéving; inademing; —dor, -a, m. f. beziefer;
ingéver; a. v. d. in-ademing; bezielend; —r, v. tr. inboezemen; beziielen; ingéven, in-ademen.
instab/ilidad, f. onhesténdiigheid; wankelbaarhedd; —le, a. onbesténdig.
instala/cion, f. inzetting; installatie, indienst-stelling; —r, v. tor. inzetten, installeeren.
instan/cia, f. aan-drang; driingende bede;
instantie; eisch (rechtst.) —taneidad,
f.; —taneo, a. oogen-blikkelijk, v. éen
ocgen-bldk; —te, m. oogen-blik; al
instante, dadelijk, tørstond; por instantes, van 't eene oogen-blik op 't
a n d e r e ; —tem^nte, adv. met a a n drang, daringend.
ijistar, v. intr. aan^dringen, aan-houden;'
de nadruk leggen; vol-houden, „op
iets staan".
m sta tu quo, adv. (Lat.) in dezelfde
toestand als te voren.
instaura/cion, f. herstél, verrnieuwing, weder-opbouw;
weder4nstelling; —dor,
-a, m. f. oprichtend^ instellend; wedieropbouwend, herstéllend; —r, v. tr. herstellen; weder-opbouwen, weder-instellen; —tivo, a. herstéllend, tot herstél
of weder-opbouw ddenend; weder-instelling.
instiga/cioin, f. opzettdng (tot kwaad),
aanstichting, aandrijving; —dor, -a,
ni. f. aanzetter, inblazeir; —r, v. tr.
opzetten, aanstichten.
instila/cion, f. (in)dr;uppeMng; —r, v. tr.
(dn)dnippelen;
ongemerkt doen indringen (dwalingen a, a.).
instint/ivo, a. instinkt -måtig; van oi
door 't instinkt; —o, m. instinkt; ingéving v. d. Heilige Geest; por instmtivo, instinkt-matig.
instit/ucion, f. dnstelling, inzetting; instittiut; oreglemenb; pl. verzameling
grond-beginselen; — uente, a. m. f. •==
—uyente; en —uidor, -a, m. f. insteller; hoofd v. e. ondefrwijs- of opvoeddngs-instelling, kostsehoolihouder; —
uir, v. tr. instellen, opriichten; (rechtst.)
institueerein, bij testament aan-wijzen;
r. tich opwerpen als, zich maken tot;
—uto, m. iustellmg; instkout; reglement; statuten; —utor, -a, m. f. Am.
oinderwijzer, verder = uidor, -a; —
utriz, f. onderwijzerés; —uyente, a. m.
f. dnsteller, instellend.
instruc/cién, f. onder^richt, leering, onderwijzing;
geleerdheid;
instruktie,
voor -loopig onder-zoek (straf -zaak); pl.
aan-wijzingen; gebruiks-aanwijzing; •—
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tlvo, a. leerzaam; —tor, -a, m. f. cnder-riehter; leeraar, onderwijzer.
instrui/do, a. geleerd; onder-rioht; opde-hoogte-gesteld; (rechtst.) geVnstrueerd; —r, v. tr. onder-aricrit en, leeren,
onder-wijzen;
inldehten,
vooirlichten;
instmeerøn; r. zich op-de-hoogte-stel-,
len, studeeren; geleerd worden.
instrument/acion, f. instrumentale; —al,
a. instrumentaal, v. instrumenten; w at
een voorname -irol in iets gespeeld
heeft; pruebas instrumentales, geschreven bewijs-stukken; testigos instrumentales, getuigen tegen -wooirdig bij de
oprnakdng v. e. a k t e ; —ista, rn. die
op een instrument begeleidit of speelt;
-• o3m. instrument; werktuig, gereedschap; middel, persoon, zaak die tet
een dotel leidt; oorkonde; instrumentø
de viento, blaas-instr.
insubordina/cién, f. tuehteloosheid; insubordinatie; —do, a.; —rse, v. . r.
zich tegen bo>ven-gestelden verzetten.
insubsii ten/cia, f. onstandvåstigheid, lichtzinnighedd;
•—te, a.
onstandvåstig,
lichtzinnig; en: ongegromd.
insu(b)stancial, a. onzinnelijk; onvoedzaam; zomdcr substantie, nieit siubstantiéel; verandedijk, lichtzinnig.
iiisudar, v. intr. zwoegen, zich afsloven
(weinig).
insuficien/cis, f. ointoereskendheid, onvoldoendheid; onbekwaamheid; onge schiktheid door zwakte; —te, a. ontoereikend enz.
insulla/ctfn, f. (geneesk.) inblazing; —
r, v. tr.
fnsufrible, a. ondiuldbaar; afschuwelijk
leelijk, Siieeht, omaangenaam.
fnsular, a. v. e. eiland.
insuls/ez, f. flauwheid, smakeloo/heid;
~ ø , a. flauw, smakeloos.
iiisult/ador, -a, m. f. beleediger ^ a.
die beleedigend; —ante, a. beleedigend; —-ar, v. t r . u i t s c h e l d e n , beleedigen; de hecho, met de daad; r.
elksar beleedagen; (geneesk.) een toe val krijgen; —o, m. beleeddging.
Insum/ergible, a. niet onder water te,
zetten; —iso, a, weer-spannig, ongehoorzaam.
insuperable, a. onovearkomelijk.
insur/gente, m. opstandeling, oproerling;
a. weer-bairstig, steeds rn verzet; •—
reccién, f. opiroeir, verzet; —reccional,
oprcer-, opstands-; •—reccionar, v. tr.
cp&tamd verwekken; sr. dn
opstand
komen.
insustancial =
insubstancial.
inta/cto, a. onaangeroeird; ongédeerd;
onbesproken; —^ngible, a. on(aan)tastbaar.

intercadencia

intachable, a. onberispelijk.
integr/al, a. vollédig, geheel; cålculo
integral, integraal-rekening; —almente,
adv. m zijn geheel; —ante, a. integreerend; —ar, v. tr. (wisk.) de integraal
vinden v. e. dfferientieele
grootheid; —idad, f. rechtsichapenheid;
geheelheid, volkomenheid; maagdelijke
reinheid.
Integro, a. volkomen; rechtschapen.
intel ectivo, a. versitands -, verstandelijk;
facultad intelectiva, verstandelijk vermogen, begrips-vermogen; — ecto, m.
gel. verstand; •—ectual, a. verstandelijk, v. h. verstand, intellektueel, g e e s telijk:; —igencia, f. verstand; schranderheid; vernuft; verstandhouding; en
la intiligencia...., met dien verstande
....; estar de ftiteiigencia, het eens
zijn; —igenciado, a. onder-richt, opde-hoogte;
— igente, a. verstandig;
schrander; vernuftig; m. deskundige;
—iglble, a. begrijpeiijk, verstaanbaar.
intemper/ado, a. 'butten-spoirig, onmatåg,
on-mgetogen; —ie, f. slecht weder;
—ancia, f. buiten-sporigheid, oe-matigheid, cngeboindenheid; —ante, a.
onmatig.
iiiiempestivo, a. ongelégen.
intencicn, f. bedoeliing, voor-nemen; toro • de intencion, kwaad -aardige bedaarde stier; f am. primera intencion,
eerste aandrift die steeds goed is,
vrij-moedigheid; con segunda intencion, met een bijgedachte; con intencion, met opzet; cura de primera intencion, eeirste verband (v. e. wond);
—adamente, adv. met voor-bedachten
rade, met bedoeling, opzéttelijk; —
ado, a. alleen met mal en bien; met
kwade of goede bedoelingen; —al,
a. v. d. bedoeling; opzéttelijk enz.
intenden/cia, f. beJheer,Tentmeesterschap;
intendance; intendant-schap; —ta, f.
vrouw v. e. intendant, beheerder, r e n t meester; —te, m. hij-zelf.
iflten/sidad, of —sion, f. hevigheid, . iinniigheid; hooge mate; —sivo == —so;
a, hevdg, vurig, innåg; — t a r , v. tr.
trachten, bep-roeven; beginnen,. instellen (proces, voordering); voomnemens
zijn, van plan zijn; —to, m. doel-wit,
oog-merk; con in ten to de, met de
bedoeling om; de contento, met opzet,
expres; —tona, f. fam. vermetele poginginter/cadencia, f. onregelmåtige polsslag; storing, verkoehng der vriendschap; onstandvåstigheid; veirlies v.
kracht in • stijl a. a.; —cadente, a.
pulso intercadente, bngeregelde pols;
—-calacion, f. inlasscihng; — calado,

interés

281

interpuesto

—-'lope," a. smokke!-; verdacht; —
a. ingelascht; —calar, v. tr. inlassehen,
mediar, v. tr. tussohen-beide konien,
invoegen; —ceder, v. intr. opkomen
Uggen; —mediario, a. tusschen-ligvoor iem.; —cepcion, f. af taking,
gend; tusschen •optredend; •—medio, a.
onder-schépping; — ceptacion, f. onddém; m. ^einitr'acte" of tussenen-spel;
der -schépping, storing; — ceptar, v. tr.,
tusschen -tijd; tussch en -gerecht (spijs);
onderseheppen, ( afbreken; —cesioo, f. .
schedk. bind-middel- oplossdngs-mid temådåeling; —cesor, -a, m. f. bedel, bemiddelaar,
mdddelaar; —columnio of —colunio,
inter
minable, a. onvoltoodibaar, onednddg;
m.
zuilen-afstand, ruimte tusschen
—misioaij f. afbreking, storing;
(getwee zuilen; —costal, a. tusschen neesk.) tijd tusschen twee koorts-aanribsch; — currente, a. tusschen-loovallen, =
— mitencia; f. afbreking,
pende zich mengend met....; ongerestoring, het iotermitteerend zijn v.
régeld; pulso inter currente, ongeregelkoorts; —mitente, a. teikens heende pols; caientura intercurrente, tusgaand en terug-komend; caientura inschen-koorts; —cutåneo, a. tusschentermitente, interim. • koorts; —nacion,
htiidsoh, tusschen vel en vlceseh; —
f. invoer; interneering; derechos de
decir, v. tr. (als decir) verhieden; —
internadon, invoer -reehten; •—nar, v.
diccion, f. verbod; schoarsdng; —dicto,
tr. invoeren; insludten, doen dnwom. idem; —digital, a. gel. tusschen.
nen, verplichte woon-plaats aan-wijde vingers liggend.
zen, interneeren; intr. binnen-drdngen,
interés, m. belang (-stelling), baat; pl.
binnen-komen; r. binnen-dringen; i n interesten, srente; —ado, a. belangtiem worden met een vriend; —no,
hebbend, betrokken; belang-stellend;
a,, inwéndig, iinwronend; god-geleerdbaat-zuohtig; m. f. belang-nebbende^ i
hedd; culto interno, eere -dienat v. d.
betrokkéne; gierig, schriel; —ante, a.
ziel; actos internos, dåden der ziel
bedang-wékkend, belang-rijk; in be(tegen-over God); —nodio, m. gelélangwekkeinde omstanddgheden (vrouw); I
ding; — nuncio, m. internuntiius (pauboeiend; —ar, v. tr. bcilaing inboeze- i
selijk
vertegenwoorddger); —-pelacion,
'men, boeien, aanlokken; aangaan; inf. interpellatie, aanroieping; — pelante,
teresar del Ayuntamiento, het gea. en m. f. interpelleerend; interpelmeente-bestuur aanzoeken (om); intr.
lant;
—pelar,
v. tr.
interpelleeren;
voordeel trekken; r. belang -steilen;"
(rechtst.) sommeeren om te antwoorbetrokken zijn, belang hebben.
!
:den, de waarheiid over iets te zeggen;
intsrfecto, a. (rechtst.) gewelddadig ge- j
aandiingen op de nakoming v. e. bedood.
I
ve!;—polacion, f. interpolatie (wisk.);
interfoliar, v. tr. door-schieten (met wdt ]
inlassching,
tusschen-voeging; —polar,
papier, boek).
j
v.
tr. interpoiee-ren; en: ophouden om
interin, m. tusschen tijd; adv, voorldopig, !
te her vatten; een reeks fei ten of
tusschentijds.
|
opmerkingen door één wet verbininterin, amente adv. tusschentijds; —a- j
d e n ; — poner, v. tr. (gaat als poner)
miento, m. (rechtst.) goeftkeuring, rati- I
tusschen-steilen, tusschenplaatsen; befikatie; —ado, m. = —idad, f. wåarmiddelend of met gezag tusschenneming-schap, waarnemings-duu^ (v. |
beide -komen; interponer apelac;6n,. ape. betrekking); = —ado, m.; —ino, I
pél aynteekenen; r. tusschen-beddea. tusschentijdsch, wåarnemend.
. |
komen, vaneen-scheiden: zich tusschen
interior, a. dnwénddg, binnen -wonend;
twee
in plaatsen; —posicion, f. tusinnerlijk; m. binnen -decl; binnen-huds;
schen -komst/ hemiddeding; tusschen('t) innerlijke; ('t) inwénddge, binnen- !
tijd; — posita persona,, f. (rechtst.) verk a n t ; —idad, f. wat binnen-in, in w én- I
vangend persoon; —prender, v. tr. bij
dig is; innerlijk; pl» fam. verborgen j
overrompeling nemen; —presa, f. overigedachten.
i
rompeling; —-pretacion, f. vertolking,
inter/jeccion, f. tusschen-werpsiel, uitroep; I
'uitleggi!ng, verklaring; vertaling; ver—lineal, a. tusschen de regels ge- i
taal-kantoor; —pretable, a. ver tolk-,
schreven; —linear, v. tr.. tusschen de |
vertaalbaar, verklaarbaar; —pretador,
regels schrijven, een regel over-slaan I
-a, m. f. vertolker;. vertaler; —pretar,
om ér wat tusschen te schrijven; — j
v. tr. vertolken; verklaren ; uditleggen;
locucién, f. gesprek, woorden-wisseldng;
vertalen; —pretativo, a. vertolkend,
—locutor, -a, m. f. (mede) -spreker, i
verklatrend.
toe-gesprokene of toe-sprekends; be- I
intérprete, m . f. t o l k ; vertolken; zichtrniddelaar; pl, sprekenden; —locutorio*
baar teeken eener gewaarwording.
a. (rechtst.) interlocutoir (oiet beslissend, maar noodiig yoor de instruktde);
in ter/puesto, a. tusschen -gesteld, -ge-

intestado
plaatst, ingemengd; tusschen-gelegen
(zie: interponer); —rtegno, m. tusschen-regeering; —rogacion, f. ondervraging, vraag; verhoor; vraag-teeken;
—rogadoir, -a, m . f. vrager, ondervrager; a. vragend; —rogante, a. en m.
f. vragend, die vraagt; vraag-teeken;—
rogar, v. tr. ondetr -vragen, verhooren
(verhoor afnemen); vragen;, —rogativo,
a. (spraakk.) vragend; —rogatorlo, m.
(rechtst.) verhoor, onder-vraging; a.
vragend; —rumpir, v. tr. in de rede
vallen; stoiren, afbreken; r. zich ,—; —
rupcién, f. storing, (het) in-de-rede vallen; afbreking; —ruptor, -a, m.
f. die soort, afbreekt of in de rede
valt; a. stor end a. a.; —secarsé, v.
r. (wisk.) elkaar smijidem (lijnen, vlakken); ; —seccién, f. (wisk.) snij-punt,
sinii-Iijn; snijding; (rechtst.) tusschentijd; —sticio, m. tusschen-ruimte, tusschen-tijd; pl. tijd tusschen twee ordeningen voordat men priester wordt;
—tropical, a.
tusschen-keerkringsch;
—usurio,
rn.
(rechtst.)
interesten
verschuldigd
voor
't gebruik van
een voorwerp; interdotal, die verschuldigd van , de bruid-schat;
—
valario, a / met tusschen-ruimte, of
-poozen geplaatst, gesteld; in de tusschen-ruimtein geplaatst, in de tusschen -poozen voorkomend of aangebracht; —valo, a. tusschen -djd, -ruimte>
toon-val; —vencion, f. bemiddelång;
eere-akceptatie (v. wissel); (rechtst.)
interventie in een vooiraf-bestaand geding; —venir, v. intr. (als venir) bemiddelend optreden; 'n rol spelen,
op tr eden;, (rechtst.) w a g e n om als
interveniént in een geding ont -vankelijk
te zijn; —ventor, -a, m. f. bemiddelaar; (zeet.) kontroleur; konimissaris,
opziener v. e. openbaar beheer; kontroleur; juez interventor, waarnemend
rechter.
fritest ado, a. zonder testament; —inal,
a. ingewands-; m. pl. ingewands-worm e n ; —ino, m. ingewand, pl. darmen;
a. in 't lichaam voorkomend; binnenlandsch,
huiselijk; guerra intestina,
burger -oorlog.
intfm/acion,
f.
wenk,
kenmis-geving;
(rechtst.) intimatiie, ('t) laten teekenen
door getuigen; —ador, -a, m. f. a a n zegger; —ar, v. tr. aanzeggen, kennisgeven in n a a m d e r wet; somrrieeren
op ei^en gezag; r. zich intieoi maken,
in iemands genegenheid of vertoapuwelijkheid binnen-drangen; —atorio, a,
v. soimmeering, aanzegging in n a a m der
wet; —idacién, f. schrik- of vreesaainjaging; —idad, f. vertrauwelijkheid,

S2

intuicion

innige verstand-houding; —idar, v, tr. r.
schuchter of bevireesid maken (word e n ) ; '—o, a. vertrouwelijk; innig; ininerlijk.
intitula/cion, f. betiteling; titel; —r, v.
tr. betitelem, een titel geven.
intolera/ble, a. onduldhaar; ni et te veroorloven; —neia, f. onvierdraagzaamheid; —nte, a. onverdraagzaam.
intonso, a. (poet.) meit ongeknipt haar;
on -opgevoed; on -afgesneden (bo ek).
intoxica d o n , f. vergiftiging; —dor, a.
en s. vergiftiger, -end; —r, v. tr. vergiftigen.
intra/dos, m. afronding a. d. binnenzijde (v. gewelf); — muros, adv. (Lat.)
in de kom v. d. stad, binnen-stieeds;
—nsitable, a. onbegaanbaar; — nsitivo,
a. onovergankelijk; -—nsmisible,
a.
niet over te brengen of over te dragen; —smutable, a. geen vorm-verandering onder-gåande; —table,
a.
onhandelbaar; ohbewerkbaar (metaal);
onbegaanbaar.
in tre /oidez, f. on-verschroikkenheid; —'
pida, a. onversehrokken.
intriga, f. verwikkeliing; kuiperij, gekonkel; geheime minne-handel; —nte,
a. en m. f. intrigant; intnigeerend (intriganta, intrigante); —r, v. tr. intrigeeren; intr. kuapen, konkelen; verwikkeling in een stuk maken.
intrJnca/ci6n, f. door -een -warning, -menging (v. zaken die niet bijeen-hooren);
—damente, adv. verward, verwikkeld;
•—r, v. tr. dooreen-warren, verwikkelen; r. verdwaald rakein.
intringulis, m. *t verwikkelde, 't „geheim" (van kof fie-zetten b.v); geheime bedoeling; Am. geheim.
intrinseco, a. intrinsiek; innig; innerlijk,
stil-zwijgend; gerechtelijk.
intro/duccién, f. inleiding, binnen-leiding, votering; invoering; introduoeer e n ; —ducir, v. tr. zie 't vorige; —
iductor, -a, m. f. invoerder, binnenleider; die introduceert; invoerder v.
nieuwigheden; —ductorio, a. inleidend,
openend, beginnend; —ito, m. g e bed a. h. begin der mis; biegin,
aanvang; voor-bereiding, inleiding; pl.
vers der H. S. dat men voor een
psalm of gezang zangt.
intrus/amente, a. door in te dringen;
—arse, v. r. zich in een betrekking
dringen, zich indriingen; —ion, f. indringing; weder-rechtelijk bezit; —o,
-a, m. f. indringer.
intui/cion, f. ingeving; ziening van God;
antmtie; por intuicidn, bij intuitie; -—
tivo, a. bij wijze v. ingeving of
zienirig; dntuitief.
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intumescencia, f.
zwelliing, opblaziing;
hooge zee aan 't ednde v. d. vloed
(poet.).
inunda/cion, f. o>ver-strooining; —r, v.
tir. over-stroomen, onder-water zetten;
r. over-stroomd worden.
inurban/idad, f. onhoffelijkheid; —o, a.
onhoffielijk.
inustion, f. (geneesk.) inwendige brandw ond
inutil, a. onnuttig, nutteloos; vergeeisch;
—(utii)dad, f. mitteloosheid; v. tir. nutteloos, vergéefsch maken; —mente,
adv. onnut, vergeefs.
invad/eable, a. ondoor-waadbaar; —ir,
v. <fcr. invallen; over-vallen.
invalid/acion, f.
ongéldag-making
of
-verklardng;
inbreuk
op
rechten;
(rechtst.) invalidacion de un acto,
vernietiging v. e. a k t e ; —ar, v. tr.
ndetig- of ongéldig-verklaren; r. zijn
geldigheid veiiiezen, v. onwaardeworden; —ez, f. ongéldig-, nietighedd;
-'-o, a. en s. ongéldag, nietiig; gebrekkig, afgeleefd, onbekwaam tot
arbeid;
invalide; pl. m valid emhuiis;
pensioen of onder-ikornen der invaliden.
invaria/bilidad, f.' onverånderlijkheid; —
ble, a. ' onveranderiijk.
invas/ion, f. inval, overvalling;
plunder-tocht; —or, -a, rn. f. die invak,
over-valt of een plunder-tocht doet.
inve/ctiva, f. scheld-woord; bitt ere, heftige toe-spraak; —ncible, a. onover\vinlijk; —ncion, f. .ukvånding; vindingrijkheid; vinding, vondst; verzinsél; invencion ide la Cruz, knuis-vinding; —ncionero, -a, un. f. = — n,tor, -a; ook: bedrieger; —ndible, a.
oinverkoopbaar; —ntar, v. tr. uitvinden;
uitdenken; verzinnen; —-ntariar, v. trv
rechtst., (boedel) beschrijven; —ntario, m. boedel-beschrijving; con beneficio of a beneficio de inventario,
met -benefice v. boedel-beschrijving;
-—ntiva, f. vinding-rijkhedd, uitdenkvermogen; —ntivo, a. vinding -rijk; —
nto, m. = —ncion; —ntor, -a, m.
f. uit-vinder, uit-denker; ver-zdnner;
leugenaar.
invern/åculo, m. broeikas; —ada, f. duur
v. e. winter; over-wintering; —adero,
m. winter-weide; winter-kas of -serre;
—al, a. v. d. winter; —ar, v. intr. (de)
over-wimteren; —izo, a. winter-(plant,
dier, feest-dag).
inverosimil, a. onwaarsehijnlijk; —itud,
f. -neid. ',
inver/sién, f. omkeering; omvérwerpdng;
belegging (v. geld); —so, a. omgekeerd, tegen.-overgesteid; a la inversa,

omgekeerd; —tir* v. tr. (i, ie) omkeeiren, onwér-werpen; steken' in (zijn
geld), tot åets aanwenden.
investi/dura, f. bevéstiging (i. e. waardigheid), investituur; —gable, a. n a speurbaar, door-vorseh-baar
(geheim
a. a.); —gacion, f. naspeuring, n a zoelring, nasporang; onderzoek; —gador, -a, m. f. naspoorder, navorscher,
a. a.; —gaf> a - nasporingén . doen
naar; - - r , v. tr. (i) bekleeden (met
een amt), bevestigen (in een waardiigheid);
in 't bezit steilen (van
rechten).
inveter/ado, a. verouderd, ingeworteld;
—rse, v. r. verouderen • (kwaal), zich
inwortelen.
invicto, a. onverwinlijk, on-overwonnen.
in v.... zie env....
invierno, m. winter.
inviola/bilidad, f. onsichéndbaarheid; —ble, a. onschéndbaar; :—do, a. ongeschonden, rein.
-Invi/sibillidad, f. onzichtbaarheid; —sible,
a. onziehtbaar; —tacion, f. uitnoodiging; —tante, m. f. (veel gebr.) uitnoodiger, gast-neer, -vrouw; —tar, v.
tr. uitnoodigen; en: aanzetten (tot),
leiden (tot); —tatorio, a. noodend
tot het loven v. God (bij de ^,metten"); v. e. udtnoodiging a. a.
invoca/cion, f. aanroeping, dnroeping; —
r, v. tr. aamroepen, inroepen; e n : smeken o m ; —toria, f. = —cion; —torio,
a. aanroepend, inroepend.
involucr/ar, v. tr. dooreenwarren, te onpas erbij brengen; fam. in de war
schoppen,
moedlijk -heden opwerpeo;
—o, m . huls el, krans van dekblaadjes.
invoiuntari/edad, f.
onwillekeurdgheid;
—o, a. onwillekeurig.
invulnerable, a. onkwetsbaar.
Inyec/ci6n, f.
inspuiiting; —tar, v. tr.
inspuiten.
iniguista, a. m. Jezuiet(isch).
iodo, a. jodium, = yodo.
ipecacuana, f.
ipecacuana (geneeskr.
plant).
ipso facto, adv. (Lat.) door 't feit
zelf, door 't feit alleen.
ir, v. intr. gaan, zich begeven; verwed worden: van cien pesetas, ik
verwed ioo p.; gemoedd zijn; pues
^qué va a que hay una cosa....?
nu, wat wed je, dat er een ddng
is....; a a n g a a n ; belang inboezemen;
versichillend zijn; uitloopen,, udtkomen
(op); steeds m a a r doen, voort-gaan
met, ailengs doen of worden (met
een genundio'); blootgesteld zijn a a n ;
zijn, graan; al ir, onder 't gaan; ir
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a los ableances, op de hielen' zitten;
ir tras alguno, iem. achterna-loopen,
-gaain; ir iejos, verwijderd zijn, ver
giaan; ir bien, beter worden; wei
zijn, ir iruera de razon of de camino,
afdwalen, v. d. goede weg afgaan
(fi:g.); ir al grana, op 't doel afgaan;
fara. ir a la mano, o p . i e m . passen,
'tegen -houden, weer-houden; ir al encuentro, tegemoét" gaan; f am. ir de
manga, twee handen op éen buik
zijn; s^n irle ni venirle, of sin que
le vaya ni le venga, zonder dat 't hem
dets aangaat; vaya, goed, 't zij zoo;
(iron.) bueno va, nom, die i.s ook
goed; taiito se le da por lo que va
como por lo que vierne, alles is hem
onverscbillig; ir en partes, samen doen,
eik een aandeel memen; r. heengaan,
vertrekken, op weg gaan; ir por alto,
nit. het gebeugen gaan, uit het oog
verfaren gaan; se le van los ojos
tras ella, hij heeft zijn oogen geen
•oogenblik van h a a r ajf; ir de la mano,
veirwaarlooisd worden; ir a pique, zinken.
ira, f. toorn; woede; jira de Dios! een
vloek; descargar la ira, zijn woede
ktchten; —cundia,, f. neiging tot toorn,
toornigheid; —cundo, a, veartoornd;
—scible, a. v. e. driftige aard, opvliegend.
iris, m i.ris de paz, regen-boog; straaibrekdng (als do or een prisma); vredestdchter; kwairts; regenboog-viies (in
't oog); —ado, a. regenboog -kl eurig.
Irland/a, f. Ierland; Iersch linnen; —
- és, -a, a. en s. Iersch-e, ler.
ironi/a,- f. ironie,- scherts, waarbij men
ånders becloelit dan men zegt; -'-co,
a. ironisich.
irracion/able, a. onrédelijk;
onverstan«
dig; irédeloos, =
—al, a. en, ook:
niet raauw-keurig uit te drukken getal;—alidad, f. onrédelijkheid, redeloosheid.
/
irradia/cion, f. unit -stråling; —r, v. tir.
initstaralen, strålen uit-zenden.
irrazonable, a. onrédelijk.
irrealizable, a. onverwézenlijkbaar, onuitvoerbaar.
irreconciliable, a. onverzoenlijk.
irrecreativo, a. onvermakelijk.
irrecuperable, a. niet terug te brijgen.
irrecusable, a. onweerlégbaar, niet te
wraken.
irredimible, a. zonder mogelijke verlossing; niet terug te koopen.
irreducible, a. on-herleddbaair, = ' irreductible.
irreflexi/6n, f. gedachteloosheid, origedachtigheid; —vo, a. onoverdåcht.

Islam

I irreformable, a. on-bervormbaar.
i irreiragable, a. on-omstootelijk.
irrefutable, a. onweerlégbaar.
I irregular, a. omiregelmatig, ongerégeld;
I.
oingelégen; m. onbevoegde (geestelijke); —idad, f. oinregelmatigheid, ongeirégeldheid.
irreligi/6n, f. godsdienstloosheid; —osiI
dad, f. ongodsdiienstigheid; ~ o s o , a.
I
ongodsdienstig.
I irremediable, a.
onherstélbaar, ongeI
meeslijk.
irremisible, a. . onvergeeflijk,
onverj
schoonbaar.
| irreparable, a. omherstélbaar.
irreprensible, a. onberispelijk.
| irresistible, a. oinweerståanbaar.
j irresolu/ble, a. onoplosbaar; —cion, f.
besluiteloosbeid; —to, a, hesluiteloos.
irrespetuoso, a. oneerbieddg.
irresponsable, a. overantwooirdelijk, niet
veraint w o ordelij k.
I irresuélto, a. = irresoluto.
irretractable, a. oinberroepelijk.
i imevenen/cia, f. oneerblediigheid; —te,
a. oneeorbiedig.
I inevocab/iiidad, f. onherroepelijkbeid; —
j
le, a.. onherroepelijk.
! irriga/clén, f. årrigatie, bewater^ng; —r,
I
v. tr. irrigeeren, bewateiren; —dor, m.
I
irrigatoir, instrument om te bevoehj
tigen, spuit.
irris/ible, a. belachelijk, bespottelijk; —
j
ion, f. bespotting; haitelijke aardigheid;
j
—-orio, a. met spottende håtelijjæ bedoeling.
irrita/bilidad, f. prikkelbaarheid, groote
gevoeligheid; —ble, a. ptrikkelbaar; —
cion, f. ponkkeling; .érgernsi; —dor,
-a, m. f. die prikkelt of ergert; ook
a.; —nte(mente), a. en adv. érgeirlijk;
i
—r, v. ter. parikkelen; érgeren; r. zich
ergeien.
irrito, a. van onwaarde, nietig.
ir ro ga/ble, a. te veroorzaken, aån t e
doen, berokkenbaar; ~ c i d n , f. onbi'1lijke bejégening; —dor, -a, m. f. die
nadeel berokkent; —r, v. tr. aan-doen,
berokkenen; le irroga gran per^uicic,
(hij) berokkent h e m ' groot nadeel.
irrupcion, f. overval, plotselinge los breking of los-baorstlng.
I Iisabel, f. edgenn. Isabella; (isabel)ino,
a. van Isabel.
I isåti/da, f. kruisbloemåge plant, w.aarvan
j
de Yoorn. soort ververs-weede heet
(glasto); isatina, f. (scheik.) zudvere
indigo.
isla, f. eiland; blok(huizen); eenzame
plaats.
I Islam, m. Islam, Moh. gods -ddenst en
I
instellingeni —'ico, a. Islamitisehj Mu-
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zelmansch, Moslimsoh of Mphmme-•
daansch; — ismo, m. Islamisme.
Island/a, f. IJsland; (island)és, -esa, a.
en s. IJslandseh, -e; IJslander; ==—'co, a.
isi/ieno, -a, m. f. en a. eilander, eiland(bewoner); —eo, m. van rotsen om.geven ifcerrein, zonder zichtbare toegamg; —ilja, f. sleutel-been; — ote,,
m. klein, eenzaam eiland.
ismaelita, s. en a. Ismaéliet.
isomeria, f. het hebben v. d. zelfde:
scheikundige samens telling, maar andere fizieke edgenschappen.
israel/ita, s. en a. Israeliet, Israeldtisch;;
—itico, a. IsTaelitiseh.
istmo, m. land fengte.
italian/ismo, m. "dtalianisme, uiildrukking;
a h . Italdaansch oni-leend; —o, m.
-a, f. en a. Ita!liaan(sch), Italiaansehe;I'
—izar. v. tr. intr. Italiaansch maken
en ' Italiaansch doen.
itålico, a. Itaiiisch, v. h. oude Ltaldé (het
Z.O. deel v. h. tegen woordige) of
Groot-Griekenland;
caråcter itelicc,
kursieve letter, ook bastardjla (letra itålica).
Item, adv. (Lat), evenzoo, ook nog; m.
post (in rekening, groot-boek enz.);'
't punt i n kwestie; ese es el item,

jabonado
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dat, ås de moeilijkhedd; ese es otro
item, dat ås een andere kwestie; item
mas, en zoo meer.
itera/cion, f.
herhaldng;
—tlvo,
a(irechtst.) herhaaklelijk en met tussenen-poozen: "orden iterativa, iler atdef be vel.'
itinerario, a. reds-, weg-; pilar it nerano*
weg-wijzer; m. reis-verhaal, reis-route;
(mil.) vooruit-gezcinden offdder
om
voor logies te zorgen; pl. reis-beden
(op of vooir de reis).
Ix/ion, m. sterrebeeld v. Herkules; —
cdo, m. teek, dier-luis; —tie, m.
(Mex.), agave, waarvan touw, pulque (drank) en brandewijn (mezcal
of tequila); ook = pita.
iza, f. (zeet.) takel, om de ra's te
hijsichen; —ga, f. bies-bosch; bies. gromd; —r, v. tr. hijschen.
izquierd/a, f. links (sene kant); a la
izqulerda, ldnks; —ear, v. dntr. links
aanvattem; linkseh zijn; verkeerd, onhaindig doen; uit de goede richting
raken; —0, a. Idnseh, linker; verdraaid; naar binnen gekeerd (ach1
ter-pooten v. e. paard); echarlo todo
)
a mano izquierda, alles verkeerd opi
vatten of kwalijk nemen; linkseh.

J.
J (choota) f. jee, letter j . ; J. C. JesuCristo, Jezus Chrdstus, J. M . JesusMaria, Jezus Maria; J. B . Juan Bautista (Johannes de Dooper).
jabakon, m. klamp; dak-rib; —ar, v.
ur. met klampen .steunen; van dakribben voorzieh.
jabali, of jabal/in, ni. wdld-zwijn; jabali alun ad o, wdld-zwijn met omgebogen slag-tanden, 5 jaar oud; —
ina, f. zeug v. e. wild-zwijn: lange
werp-spiies; —on, m. == jabalcon;
—onar, v. tr. =
jabalconar; —uno,
a, v. h. wdld-zwijn.
jabard/iear, v. intr. een eigen
zwerm
vormen
(bijen);
-—illo, m. niemw
zwermpje (bijen); kroeg, rook- en
drink-gelegenheid; verzaaneikig drinkebroers; —o, m. nieuwe jcnge bijezwerm; bende (in slechte zin).
jabato, m. wilde big.
jabeba, of jabega, f. soort Moofsche
fhidt, = a jabeba.
jåbeca == jabega, en =
jabeba.
jabeg/a, f. met over de heele breedte
v. e. ri vier; versche idene nett en aaneen; våsseheirs -vaairtuig gelijkend op
de jabeque; —ote, m. trekker a. d.

tooiwen v. e. jabega; —uero, a.
die manier van vissenen betreff end.
jabeque, m. oodogs -roeå nen -zeil -vaartuig
op de Mdddellaindische Zee; fam-, jaap
in 't gezicht met kort blank wapen;
pintat jabeque, zoo'n jaap geven.
jabf, m. soort kleime wilde appel; soort
Grenadasche dirudf met zeer kleine
ibessem.,
jable, m.: duig-keep; uiteinde ervan.
jabon, m. zeep; fam. jab6n de Palencia,
wasch-plank; draeht slagen; dar un
jabon, duchtig door-halen, berispen.
jabonado, m. inzGeping; schoon-making
met zeep; ingezeept of in-te-zeepen
linnengoed, wasch-goed; —adura, f.
= 't-vorige; pl. zeep-sop; —ar,. v. tr.
inzeepen, met zeep wasschen, afzeepen;
onder -handen -nemen, berispen;
—-cillo, m. Situkje, balletje zeep; stukje
zeep, waairmee de klieeirmaker aanstreept; —era, f. zeep-kruid of -wortel
(water-plant); —eria, f» zeep-ziederij,
-fabriek; soort tapijt-wérk, ook vootr
meubel-bekleeding; —ero, m. zeepzieder, fabrikainit; -—ete, m. =
—
cillo; jaboncillo de olor, stukje geuige zeep; —oso, a. zeepachdg.
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jaca, f. hit, klein paard, Am-, merrieiiit; in somm. deelen v. Am. ook:
hroodboom (Java saekoen).
jåcar/a, f. soort liicrisch gedicht in recitatieven . en zangen op muziek; een
dans-wijs, dans; gezclschap jonge lieden, die 's naehts op straat zingen:
f am. last da ar van als men slåpen
wil; praatje, verzinsel; f am. no estoy
para jåcaras, ik ben miets gestemd
tot lachen.
jacaranda, m. Am. een go ed so ort menhel-hout (z.g. roze-hout).
jacar/andoso, fam. vroolijk, jolig; —
eår, v. intr. jåcaras zingen; 's nachts
in de straten zingen; fam. verzinsels
opdisschen; vervéien door onhebbelijkheden; —ero, m. liefhebber van
zingen, die steeds neuriet; goedlachsch mensch; '—o, ni. snoever, opsnijder; a lo jåcaro, op zwetsende,
snoevende wijze.
jacilla, f. spoor dat iets op de grond
achterla at; moet.
jacinto, m. hiacint (edel-gest. en bloem);
a. hiacint -blauw (vdolet -kleurig blauw).
jacio, m. (zeet.) voilkomen wind -stålte.
jaco, m. klein, slecht pa,ard.
jacob/ino, -a, s. en a. Jacobijn(sch);
—inismo, m. Jacobinisme, tirannieke
volks -regeering.
Jacobo, Jakob, zie Jaime, Diego en
Santiago,
jacra, m. palm-suiker.
jacta/ncia, f. gezwets, snoeverij, grootspraak; —ncioso, a. snoeverig, zwetsend; —rse, v. r. zwetsen, sn oe ven;
bogen, (op, ide).
jaculatoria, f. schiet-gebed.
jachali, m. Am. *n boom, m. uitstekend
meubelhout (vrueht heet jagua).
jade, m. bitter- of nier-steen (nefriet,
nefritisch gesteente), == nefrita; —
ante, a. hijgend; —ar, v. intr. hijgen;
—o, m. hijging, gehijg.
jaecero, m. paarde-tuig -maker.
jaén, a. wordt gezegd v. e. bepaalde
soort druif (wat groot, wit en met
hairde diikke schil).
jaez, m. tiiig (v. paard enz.); slag,
allooi, soort karakter.
jaguarzo, ni. 'n doornstruik in bergstreken, = juagarzo.
Jaime, Jakob.
jalapa, t. jalappe (geneeskr. plant);
„wonder van Peru", i d .
jalbeg/ar, v. tr. witten, kalken; met een
schooinheids-middel behandelen (huid);
r. zich bedienen v. schoonheids-middelen; —ue, m. wdtsel, wit-kalk; blankétsel.
jald/ado, of —e, of —o, a. goud-geel;
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—re, m. kleur der vogels (jacht-term).
jale/a, f*, gelei; fam. hacerse una jalea,
zich erg verteederen; —ar, v. tr. ophitsen (jacht-bonden); in de handen
klappen en toejuichen (danseres); hoffe]ijke woordjes toespreken; —o, m.
jacht-kreet, straat -gekakel; fam. opgewekte bevallige bewegingen onder 't
loopen; zeer opgewekte dans-wijs; lol,
luidruchtige pret, ruzie; lawaai; opschudding.
jaletina, f. zeer gezuiverde gesuikerde
gelei met vruchten-sap ber eid; dril
v. gevogelte en zeer jong kalfsvleesch; gelatine.
jalm/a, f. pak-zadeltje; —ero, m. maker
v. pak-zadeltjes.
jalon, .m. båken-stok, piikét-paal; —(on)ear, v. intr. en tr. bakens of piket palen zetten, afzetten daarmee.
Jamaic/a, f. Jamaica; (jamaicjano, -a,
s. en a. Jamaikaasch, bewoner v. J.
jamas, adv. nimmer, nooit, immer, oodt;
adv-, jamas of por jamas, voor altijd,
voor immer; por siempre jamas, tot
in alle eeuwigheid, amen; jamas de
los jamases, voor, immer, voor alle
tijden; para of por siempre jamas,
voor een heele eeuwigheid; nunca jamas, nooit of te nimmer.
jamba, f.
deur-post; naar-buiten-uitspringende venster-bank; steun-pilastertje; —je, m. stel deur-posten, grondof steun-muur; zij-muurtje (onder de
schoorst een -mant el).
jamelgo, m. knol (paard).
jamerda/na, f. plaats voor slacht-afval;
—r, v. tr. (ie) uithalen, schoon-maken
(slacht-dier); slordig, haastig wasschen.
jamete, m. soort rijke, ouderwetsche zijden stof, soms met goud doorweven.
jåmila, f. afdruipsel v. opgestapelde olijven.
jam/on, m. ham; dij of schouder gezouten varkens-vleesch; •—uga, f. cf
—ugas, f. pl. dames-zadel met leuning.
[vrouw.
jamona, f. fam. dikke, niet meer jonge
jampudo, (Pereda) m. f. berg-bewoner
(-woonster) bo ven Santander, die in
Andaloezié gewieest is en van daar
manieren
ien
spraak overgenomen
heeft; ook jan dal o.
jåndalo, a. gezegd v. d. eigen-aardige
rnooie spraak en schijnbaar gemaakte
gang der Andaloeziérs.
jangada, f. (zeet.) vlot van masten a.
a.; fam. hacer una jangada, een onhaindigheid doen.
jangua, f. soort kanonneer-boot (sloep\
Jansenis/mo, m. Jansenisme (met zeer
strenge kerkelijke moraal); —ta, s.

Japon
en a. Jansenist, — isch; —'tico, a.
Jansenistisch. '
Jap6n, m. Japan; (japon)és, -esa, of
—ense, nu., f. en a. Japanner, J a panseh(e).
japuta, f. sniakelijke MiddeMaindsche-Zeevisch.
jaque, m. opsinijer, zwetser; schaak (in
*t schaak-spel); idar jaque al rcy,
schaak de koming, jaque mate, schaakmat; fam. . jaque ide aquf, kras op,
smrj uit!; estar muy jaque, zich ferm,
beslist toonen; poner of tener en
jaque, schaak-mat zetitem, iem. erin
laten loopen, een on -aangenaam iets
bezorgen; —ar, v. tr. schaak geven;
intr. zwetsen, pochen; —ca, f. schele
hoofd-pijn; —I, m. (wapenk.) vierkant, ruit; — lado, a. geruit (als een
dam-bord); —ton, m. zwetser, praalhans.
jå"quim a, f. of jaquimon, m. kop-stuk
(v. paard) v. d. halster gemaakt;
halster; (jaquim)azo, m. smadelijke bejegening (lett. slag met de jåquima).
Jara, f. wilde rosmarijn; en: dunne
houten zeer scherpe pijl; — cerval,
soort veld-oroos; —be, m. siroop v.
planten- of vruichte-sap; iedere
te
sterk gesuifcerde' drank; suikerstroop;
famu es jarabe de pico, is maar kleits;
por darle jarabe, om 'm lekker te
maken; —bear, v. tr. met siroop mengen (drankje); intr. slurpen; r. veel
drank jes gebnuiiken; —I, m. met wilde
rosmarijn begroeid terrein; lastige verwikkelde zaak; •—mago, m. mierikswortel, wilde rosmarijn; —mugo, m.
vischje als a a s ; —na, f. gewoel; luidnuichtige pret; gedruisch, lawaai; —
ndina, f. (Zig.) schelmen-bende; —
near, v. tr. luid-ruchtige pret maken;
—nero, a. luid-ruchtig; vroolijk, gekheid-makend (jong-mensch); —irista,
m. idem (in Amerika); —zo, m.
pijl-wond.
jar/cia, f. groot pak; fam. boel, zooi,
rommel; pl. tuig, want; visch-tuig;
—din, m. tuiin, gaarde, hof; (zeet.)
„galerij" (zekere plaats); donkere kleur
v. d. troebele smaragd; j ard ines de
la infancia of infantiles, Frob el -school;
jardines colgantes, hangende tuinen;
•—dinera, f. standaard waarop een
bloemen-bak a. a.; gerecht uit verschiill. groentera; — dineria, f. tuinaainleg, tuin-arcnitektirar; —dinero, m.
tuin-man, t u i n i e r ; — e t a , f. sleuf (in
stof, voor koord a. a.); (zeet.) ramming (beveiliging tegen kogels door
stukken oud touw); —etera, f. =»
jarretera; —ife, m. sjerief (afstamme-
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ling v. Mohammed); —ifo, a. trotsch
op zijn mooie kleeren en uiterlijk;
—o, m. Aarons-keik, — aro; stuk
dicht Haag hout; m. f. basterd wild
zwijn; a. rood-hardg, wild-zwijn-achtig
(zwijn, door 't borstelåge zijner roode
haren); —opar, v. tr. drankjes ingeven; f am. dem. iets goeds te drinken geven bij wijze v. drankje; —
ope,
m. verzachtend,
kalmeerend
drankje, stroopje; bitter e drank; • —
opear, v. tr. = —opar; —opeo, m. al
te groot gebruik van drankjes.
jarr/a, f. aarden kan, groote kruik;
fam. poner los brazos en jarras, de
handen op de heupen zetten; —ear,
v. intr. f am. vaak de wijn-kruik villien en ledigen; dikwijls met de kruåk
naar 't water g a a n ; •—ero, m. pottebakker; —ete, m. knie-gewricht,
=
corva,
corvéjon; knie-spier;
lange
scheut (tak); sprong, onregelmatige
kromming (a. e. gewelf); deel v. e.
bit; naar binnen of buiten afwijkend
punt in e. kromme lijn; tener buenos
jarretes, bijzonder goed ter been zijn;
—eter a, f. kouseband; knie-gesp v. e.
broek; orcien de la Jarretera, Orde
v. d. Kouseband; —illo, m. „pot",
kroes; —o, m. kan, water-kan met
één oor; lampet-kan; gelei-pot; —
on, m. groote kan of kruiik; våas;
onder- of voet-stuk.
jaspe, m. jaspis (steen); (volkst.) gestreept marmer; namaak-jaspis; —eado, a. jaspis-Heuirig gemarmard; —
eadura, f. marmering; —ear, v. tr.
marmeren.
jateo, a. gezegd v. e. kleine hond,
bij d e vossen -jacht gebruikt.
jato, m. kalf.
Jauja (lin Peru), Luilekkerland, wonderland.
jaula, f. kooii; f am., krot; f am, aporrearse en la jaula, met het hoofd
tegen de muur loopen.
jauria, f. troep jacht-honden.
Java, f. J a v a ; (java)nés, -esa, s. en a.
Javaan(sch-e) (ook javo).
Javier, Xaverus.
jayån, m. groote stoere kerel.
jaz/arino, a. • Algiersch," v. Algiers; —
min, m. jasmijn; jazarino real, Spaansche j . ; —mfneas, f. pl. jasmijn ^aehtigen.
jebe, m. aliuin; Am. P. en E . enz.
= caucho, rekgom;.
jedive, m. khedive (v. Egipte).
jef/atura, f.
(politica), eerste magistraatschap a. e. provincie; zijn huis
of bureel; —^e, m. hoofd(-man), aanvoerder,
chéf;
jefe politico, pre-
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fekt; beven-stuk v. h. schiiid, een
derdé er van beslaande (in wapen);
jief^ Jde escuadra, sehout-bij-inacht.
jem/a, f. jdeel v. e. balk waar nog
de bast omheein zit; steen -zout; —
al, a. een halve voet lang; zie — e ;
—e, m. span (v. d. hand); f am. gezicht**(v. e. vroiuw); —oso, a. nog de
schoors hebbend (balk).
jenab/e, of —le,- m. mosterd.
jengibre, m. gember,
jeniquén, m. (Mex.) . = henequén en
pita.
Jeova, m. Jehova.
jeque, m. sjeieh; -ook schaak.
jerar/qufa, f. hiérarehie; klasse, stand;
—'quico, a. hiérarchisch, naar de rang.
jeremiada, f. jeremiade.
Jerez, m. Jerez- , of Sherry -wijn (naar
de plaats in Z. Spanje).
jerg/a, f. grof doek; dieve-taal, Koeterwaalsch; —on, m. stroo-zak; hobbezak; fam. bank; —uilla, f. zeer dunne
zijden of wollen stof, ook gemengd.
jerif/alte, m. gi er-valk; —e, m. sjerief,
afstammeling v. Mohammed.
jeri/gonza, f. dieve-taal, Koeterwaalseh,
onbegrijpelijk of onverstaanbaar iets;
daad tegen de •gebruiken of welvoegelijkheid; fam. andar en jerigonzas,
ompraterijen hauden, ze duidelijker
trachten te maken door gebaren; —
ega, f. vorouwe-spuit, lavement-spuit,
injektie-spuit; —ngadon, f. inspuiting,
lavement; —ngar, v. tr. (in)spuiten;
ook: lastig-vallen; r. zich erg verve len; een telenor-stelling of mis-rékening
hebbein; —ngazo, m. een kear inspuiten (beter: jeringatorio); —nguilla,
f. wilde) jasmijn.
jeroglffico, a. hiérogMisch; m. hiéroglief, geheim -zinniig letter -teeken.
jeronimita, m. lid v. d. St. Jeroen-orde.
Jeronimo, m. Jeroen, Jeronimns; behoorend tot de St. Jer oens-orde.
Jerusal/én, m. Jeruzalem; —imltano, s.
en a. Jeruzalemmeo:, -sch, -e.
jerpa, i. Iloot a. *d. voet v. e. wijn-stok.
Jesu/cristo, m. Jezus-Christus; —ita, m.
Jezuiet; f. vrøuwelijke Jezuiet (eein
onder-orde der Jezuieten); -—itada, f.
jezuieten-streek; —ftico a. jezuietisch,
v. d. Jez.-oirde; —itlsmo, m. Jezuietendom, jezuitisme; —'s, m. Jezus; veel
gehoorde vloek: j Jesus mil véces!
uitroep v. schrik (J. duiizend maal);
en un Jesus, in een oog-wenk; Companfa 'de J., Jezuieten-orde; —-sear,
v. intr. telkens J. roepen; — seador,
nr. die dat vaak doet.
jet/a, f. dikke lippen; fam. estar con
jeta, een leelijk gezieht zetten; —ar,
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v. tr. (Aragon) iets i. e. vloei-stof
oplossen, ermee mengen; —o, m.
korf ingericht om bijen te lokken;
—udo, a. dik-lippig;, pirudlerig (beter,
vooral dn Am.: —6n, -a).
jib/ia, f. sepia of inkt-visch; —ion, m.
rug-piaat v. d. inkt-visch.
jicara, f. chokolade -kop.; jicarazo, m.
kop-vol vergiftigde chokolade of koffie; ru w gezegde (al te romd-uit).
jifer/ada, f. houw, slag, snede met een
slagers-mes; —ia, f. slagers-bedr ij f;
—o, a. slagers-; m. islagers-mes; slager.
jifia, f. zwaard-visch.
jig/a, f. levendige dans-wijs; matrozendans, horlepijp; —øte, m. soort r a gook; hacer gigote, fijn hakken.
jijjear, v. intr. fam. giegelen.
jilguero, m. distel-vink.
jimagua, m. f. (Cuba) tweeling.
jinet'a, f. wilde kat, genet-kat; montar
a la jineta, met zeer korte stijgbeugels rijden; zijden epaulet; sergeant-rang; fam. tener los cascos a
la jineta, g a u w o p de teentjes -getrapt
zijn' (d. i. gauw boos worden); —-e,
m. (goed) miter; —etazo, m. uit-stekend nuiter.
jin/glar, v. intr. schommelen als op een
schommel.
jipijapa, f. (Am.) groote fijne stroo»
hoed van Ecuador.
jira, f. xeep stof; pic-nic zonder vrouwen; fam. hacer jiras y capirotes,
dol-zinnig, over-ijld handelen; —fa,
f. giraffe; —Idete, m. soort fijn koorhemd; —pliega,^ f. likke-pot v. aloe;
•—•sal, f. broodvruoht (lijkt op de chirimoya of „boeah nona", maar is
, bezet met zachte stekels).
iirel, m. rijke schabrak.
jirofle, m. kruid-nagel-boom, = ' clavero.
jiron, m. strook onder a. e. japon;
opgerolde banier vooraan in een proeessie; drie-hoek of driehoekige figuur
(wapenk.); wapen -schild; flard, afgeseheurde of bij-hangende lap; stuk,
brok.
jirpear, v. tr. van onder bloot -leggen
(wijnstok).
jisca, f. rietgras.
jiste, m. bier-schuim.
5 jo! ho, hei! uitroep om paarden te
doen stil-staan.
joa of joba, f. (zeet.) verléng-stuk op
de wangen.
Joaquin, m, Jochim; —a, —(in)ita, f.
;id. vooir vroiuw of meisje.
jockey, m. verb. Engelsch: jockey.
jo co, m. soort orang-oetan.
jocos/crio, a, luchtig en ernståg tevens
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(stijl); —idad, f. boertigheid, jovialiteit; —o, a. vroolijk; boertig; ondeugend, ironisch.
jofaina, f. lampet-kom, wasch-koim,
jof/ifa, f. dweil; —or, m. voorteeken
(bij de Mooiren).
jofre of jorte, m. muur v. droge steen.
jogl/ar, m. jomgleur; —erla, f. tijd-verdrijf, vermakelijkheid.
jolgorio, m. lol, pret.
j6ni/co, s. en a. Joniér, Jonisch; (joni)o,
a. Joniér, Jonische.
jonjolf, m. sesam (plant).
!jopo! ant. weg! snij nit!
jora, f. Am. P. toebereide mais, om
chicha (mais-drank) van te maken.
jorfe, m. muur van droge steenen;
steile
rots-wand, die een afgrond
vormt.
Jorge, Georg.
jorguin, m. -a, f. toovenaar, heks.
jorna/da, f. d a g - r a s ; reis; trajekt; dagtaak; gevecht, d a g vechtens; bedrijf
v. e. tooineeil-stuk; levens-du ur; f am.
onder -némirig, poging; aantal gezette
en afgedrukte biladen op één d a g ;
gebeurtenis, gelégenheid; reis naar een
fcooinklijk verblijf (in Spanje. Konang
of Koningin); (mål.) jornada rompida,
fcrijgs-voorval waarbij *t heele leger
berrokken is; al fin de la jornada,
Der slot v. rekendng; a grandes of
largas jornadas, met groote dag-marschen, dag-taken; caminar por jornaklas, voorzichtig handelen; ' — 1 , m.
dag-loon, dag-taak grends; trabajar
a jornal, bij den d a g werken (met
dag-loon); dag-taak v. e. arbeider;
—lar, y. intr. bij den d a g werken
(tegen dag-loon); —lero, m. d a g •loomer.

joroVa, f. bult, bochel; —ado, a. en
s. gebocheld(e); -—ar, v. tr. fam. g e s ten", gruwelijk vervelen, lastig vallen; —eta, m. f. ( = jorobadito, -a,
bOicheltje, gebocheld menschje).
jorongo, m. Am. M. jacht-mantel.
joropa, m. Zuid-Am. palm.
jorro (a jorro), adv. (zeet.)op sleep-tooiw;
Cuba, niet brandend (slechte tabak)
rn. sleep-net.
José, Jozef.
jostrado, a. afgestompt.
jota, f. j . (de letter); jota, iets gerings;
Spaansche datns-wijs; die dans; no
saber una jota, geen a voor een b
kennen; niets afweten.
jo ven, a. jong; m. f. jongeling, jongmeisje; —ado, m. voort-zietting studies
v. e. jonge monnik ma geloften.
jovial, a. jolig; —idad, f. joligheid.
joy/a, f. juweel; kleinood; prijs voor
Sp.

judaico

vaardigheid; rond loof-werk; pl. kleinodién en mooie kleéren; uitzet en
tooL v. e. jong-gehuwde; —ante, a.
a. gianzig; pélvora joyante, zeer fijn
kruit; —®!, m. oamaak-juweel; —era,
f. juweelen-handelaarster; —erla, f.
juweelien -handel of fabriek; juweliersvak; — ero, m. juwelier, goud-smid;
—o, m. dolik.
juaguarzo, m. doorn-struik der bergstreken.
Juan, m. Jan, Johan, Johannes; Juan
:
dfi Garona, luis, = piojo; Juan Diaz,
hang-slot, slot; Juan Dorado* gouden
m:unt; Juan machir, kleine infanteriesabel, beter machette; Juan platero, zilveren munt; Juan tarafe, dobbel-steen;
es un buen Juan, 't is een goeie vent;
Juan de buen alma, of Juan Lånas,
goeie lobbes; hacer San Juan, er-vandoor-gaan (knecht, meid); tiene perfecciones como la hija de Juan Pito, (v.
lan Kalebas, d. w. z. ze heeft er
geen); —a, f. Johanna; —jete, m.
'uitstekend beentjie v. d. groote teen;
wang- of oog-been; (zeet.) b*farn-zeil;
pijnlijke eelt-knobbel a. d. voet; —
letudo, a. met een uk-stekende beenknobbel a. d. groote teen; •—ito,
Jaintje; —Ita, Jannetje, Jeannette.
juard^, f. vlek in een slecht-gezuiverd
stuk laken; —oso, a. niet behoorlijk
oint-vet (laken).
jubet/e, m. wambuis v. buffei-leer (v. e.
• Sp. soldaat tot de i$e eeuw); —
«ria, f. winkel W zulke of andere
wambuizen (jubones); — ero, m. maker van wambuizen.
jubil/acion, f, non-aktiviteit met behooid
van salaris (magistraat); —able, a.
die voor jubilacion in aanmerking
kan komen; —ado, a. in *t genot
v. e. jubilacion; —ador, m. die een
jubilacion verleent; —ar, v. tr. een
jubilacion verleeneh; tr. (fiig.) iets
op piensioien steilen, niet langer g e bruiken; —eo, m,. iubel-aflaat-jaar;
fam'. plaats w a a r v v e e l røenschen inen uitgaan; Joodsch jiubel-feest (om
de 50 j . ) ; ganar el jubileo, algemeene
aflaat of kwijt -sehelidimg v. zonden
krijgen; ' — 0 , m. groote vreugde.
jubillo, m. prov. nacht-feest in Aragon
(stier met vuurballen); Am. Mex. soort
best hout.
jub6n, m. wambuis, jak; (fam.) zweepstraf; tener buen jubén en Francia,
poehen op iets dat men niet heeft;
—(bon)ero, wanibuis -maker of -verkooper.
jud/aico, a. Joodsch, Judaisch; piédra
judaica, jode-of olijfsteen; interpreta19
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c'on jud^ica, joodsche tuitleggdng, d.w.z.
afwijkend v. d. waarbeid; —afsmo,
m. Joden-dom, Joodsche g o d s d r ø s t ;
ketterij v. Leo- J u d a s ; —alta, m.
JudaTet, Toodsche republikein; •—aizar,
v. intr. de Joodsche wet volgen; f am.
als een Jood leven; tr. bedotten;
bocht zeer duiur verkoopen; (Jud)as,
m. fig. verrader; potsierlijke pop, met
Paschen an sommige dorpen rondgedragen en d a a r n a vérbrand; Am. f.
es el pie de Judas, 't is 'n aartsondeugd, rakketrt: —eria, f. Jodenwijk; Joden-belasting; —ia, f. Jodin;
boon; judia haba, pronk-boom; judia
de careta, zeer kleime gespikkelde
been; judia peruana,
Peruaansche
boon
(bloed-zuiverønd); —iada,
f.
Jode-streek, Judas-stireek; onmenschelijkheid; woeker; —icatura, f. rechterschap. (rechts-bevoegdheid, loopbaan v.
e. rechter; •—icial, a. rechterlrjk, jiudicieel;
poder
judicial,
rechterliike
macht; —iciario, a. v. d. sterre-waichelarii; m. sterre-wichelaar; —iega, f.
olijf voor olie-winning; —ihuelo, m.
Joodje; —lo, m. Jood; fam. woekeraar; gierigaard; trompet-blazer vooraan i. e. processie; judio errante,
Wandelendie Jood.
juego, m. spel; werk, beweging v. e.
mairhine: stel; toesitel; speel-gel egen hedd; iuego del ajedrez, schaak-spel;
juego de damas, dam-spel; juego de naipes, kaart-spel; juego delantero de un
carruaie, vooir-stel v. e. rijtuig (tegenaver juego trasero); hainteering: juego
de espada, de florete, h. van de
degern, de floret; speldng: juego de
palabras, woord-speling: juego de manes, goochelen; juego de manos juego
de villanos, v. hondjes-spel komt katies-spel: juego de suerte, kans-spel;
iuego d e la oca. ganze-bord; casa
de juego, speel -huas: juego de envite,
snei waarbij men de inzet kan verhoogen; iuegcs olimøicos, Olimpasehe
spelen; juegos florales, bloem-spelen
te Toulouse.
juerg/a, f. fam. dolle fuof, zie jarana;
—-uista, m. f. fam. dolle fuiver, fuiifster.
jueves, m. don der-dag; jueves gordo,
laatste d.-d. voor våsten -avond; jueves santo, d.-d. voor Goede Vrijdag;
jueves de las comadres, tweede d.-d.
voor Våsten -avond; cosa del otro
jueves, ongehoord lets.
juez, m. rechter; juez de informe, r.
die optreedt tegen over-fredingen van
rechterlijke ambtenaren; juez fri eurla,
apostolisch protonotaris v. d. paus-

juicio

'nuntius in Spamje; juez de heredades,
r. over hout-vesterij-zaken; juez de
comision, r.-ko>mmissariis; juez ad quem
f Lat.) of de alzadas, r. in appel:
juez a quo, e. v. wie men appel
aanteekent; Libro de los Jueces, Boek
der Riehteren.
jug/ada, f. trek, spel; es buena jugada,
dat 's goed gespeeld; streek; —adera,
f. wevers-spoel; —ador, -a, m. f.
speler; jugador de manos, goochelaar; schelm; el mejor jugador sin
cartas, de beste wordt vergeten a. a.;
•—ar, v. intr. en tr. (uit-)spelen; hanteeren; f oppen; goed werk en. in gang
zijn (machine a. a.); een r ol spelenoiptreden in; verspélen; jugar fuerte of
grueso, hoog spelen; jugar una mala
Dasada ( = hacer una mala jugada), een
leelijke poets bakken; f am. le Jha
jugaido una, ze heeft er h e m (hij heeft
er haar) een geleverd; jugar el lance,
een zaak wijs leiden; jugar limpio,
eerlijk soel spelen; jugar los anos,
^^oor 't genoegen van 't spel spelen;
jugar al aro, hoepelen; jugar a los
cientos, piket spelen; jugar al peon,
tollen; jugar al rehilete of al volante,
raket "spelen; fam. jugårsela de codillo een vlieg afvangen; — arreta,
f. fam. slecht spel, domheid in
't spel; bedniegerijtje,
„kattekwaad";
—lar, m. po-tsen -maker en zanger,
mindere
soort „troebadoer"; hansworst; —låra of —laresa, f. potsenmaakster;
— lena, f.
goocheltoer;
•—o, m. s a p : 't voiornaamste, 't '.hooifidpunt; fam. sacar jugo, voordeel trekken; sacarle el jugo a alguno, iem.
udtz-uigein; —osidad, f. sappogheid; —
oso, a. sappig, ook: voordeelig; —
uete,
m. stuk speel-goed; (poet.)
„speel-bal"; mik-punt (v. spotternij);
spotternij; grapje; liedje; geestig g e schriftie; pl. speelgoed; —uetear, v.
intr. dartelen; gekheid maken; —ueton, a. speelsch, dartel.
juici/o, m. oordeel, uitspraak (v. rechter of deskundige); Juicio Universal
of Final, Laatste - Oordeel; pedir en
juicio, an rechten vragen; parecer en
juicio, in rechten opkomen, verschijnen; fam. se me amontona el juicio,
ik verlies er *t hoofd bij; se le asienta
el juicio, hij wordt verstamdig; ,restå
V. en su juicio»? is u bij uw ver stand?
estar fuera de juicio, zijn verstand
kwiit zijn; es cosa de perder el juicio,
f
t is iets om je verstand bij te verliiezen; es un juicio. je m a k t eronder
vierdwTaald (zoo diruk' is *t er); 't is
orntelbaiar; se me vuelve el juicio, ik

julepe
wor' er nog gek van; eso me quita
el juicio, dat maakt ine dol; a juicio
ide peritos, naar 't oordeel van deskundigen; paner el caso en tela de
juicio, 't geval op de keper beschouwen; —oso, a. verstandig, een gezond
oordeel hebbend.
julepe,
m.
verzachtend, kalmeerend
drankje; „standje", berispimg; kaartspel.
Juhån, m. eigenn. Julianus; —a, f.
Juliana.
julio, m. Juli (rnaand); —a, f. Julia.
julo, m. rnooiste, sterkiste en makste
dier uit een kudde, dat de ånderen
gaarne volgen.
jument/a, f. ezelin; —al, =
—il, a.
ezels-; —o, m. ezel.
junc/ada, f. merg v. bies met boter
(middel tegen ^droes"); soort gebak;
—al of —ar, m. riet -bosch, bies -boseh;
—'eo, a. bies- of rietachtig; —ia, f.
cdper-gras; —iaina, f. fam. rnaoie orn
ånderen wat op de mouw te speid en,
bluf; en = hojarasca; —iera, f- aarden
pot met gaatjes gevuld met planten
en bloemen, o m vertrekken te parfumeeren; —ino, a. rieten; —o, m.
riet, bies; jonk (vaartuig); —oso, a.
vol riet of bies; riet- of btes-aehtig.
juni/o, m. Juni; —or, m. jongere broeder of firmant; jonge monmk die zijn
proef-tijd en studien vocritzet- na het
doen der geloften; —'pero, m. jenever-bessen-boom.
junqu/era, f. — junco; —eral, m. =
juncal; -—illo, m. rietje, bæsje; tijloos (bloem), gele narcis; bol daarvan; koord-werk in de gleuven v.
zuilein; bamboe, licht stokje of zwiepje.
j u n t a , f. raad; bestuur; vergadering; verzam eling; juninta de provancia, prov.
iraad; junta de ministros, minister-raad;
junta de médicos, konsult v. dokters;
junta de picaros, boevebende; junta de
comercio, handels -rechtbank, kanuer v.
koophandel; junta de descargos, ko rønklijke komissie o)m de staat der
Civieie Lijst n a te gaan; junto, regentschaps-raad; —-amen te, adv. samen,
bijeen; —ar, v. tr. vcreemgen, bijeenvoegen, aaneen-voegen; verzamelen,
vergaderen; juntar dinero, geld opzamelen; juntar las manos, de handen voiuwen, genade w a g e n a. a.; r.
vergaderen; zich aan een-sluken; z k h
bijeen- of aaneen-voegen; aansluiten;
samen-doen; in ongeoodoofde gemeenschap leven; —-era, f. soort schrijnwerkers-schaaf; —Hias: a pies jun tillas, blindelings (gelooven a. a.); —o,
adv. bij, naby, dicht bij of aan; venga
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V. junto a mi, korn u eens dicht bij
me; pon la silla junto a la ventana,
zet d e stoel bij 't raam; m. totaah
in: por junto, in 't geheel: me dio
por junto 20 pesetas, hij gaf me
in 't geheel 20 p. (zooveel!); junto
con, samen (genomen) m e t ; a. gezamenlijk, samen, samengevoegd, a a n eengesloten; —ura, f.
('t)
samenkomen; aaneen-voeging; voeg, aansluiting; geléddng.
Jupiter, m. Jupiter; tin.
jura, 1. eed v. trouw a. d. vorst bij
troons-bestijging; jura de banderas,
eed a. h. vaandel; —do,' m. gezwor e n e ; —dor, -a, m- f. vloeker; (oud)
die in rechten zweert; —-durla, f.
waardigheid, funktién v. gezworene;
—mentacion, f.
eeds -aflegging (v.
vorsten a. a.); —mentar, a. beéeddgeri;
r. zweren, een eed afleggen; —men to,
m. eed; vloek, gods-lastering;. juramento de castillo de proa, matrozevloek, vervaarlijke vloek; juramento
asertorio, bevestigende eed; juramento
cominatorio, dreig- of wraak-eed; juramento de calumnia, eed die de
waarheid eener beschuldiging bevestigt, juramento execratorio, eed met
verfoeiing e n onder -werping aan de
beloopen straf; juramento supletorio,
suppletodre eed; —r, v..tr. zweren,
d. e. eed, bekrachitigen; vloeken; jurar
un lempleo, de amts-eed af leggen;
jurår ante el juez, voor de rechter
zweren; fam. jurar como un carretero, vloeken als een ketter; jurar
en su ånima,
naar
eer en geweten zweren; se la ha jurado, hij
heeft wraak tegen hem (haar, hun)
gezworen; tu vida has jurado, je
hebt 't bij je leven gezworen; r.
elkaar iets zweren; —to ria, f. a.;
caucion juratoria, borg-stelling op eed.
jur dia, f, soort visen-net.
jurel, m. vasen v. 't karper- en zeeltgeslacht.
jur/idico, a. juridisch; reehterlijk; dia
juridico, zittings-dag der recht-banken; — isconsulto, m. rechts-kundige,
man v. h. recht; —isdiccion, f. jurisdiktie, rechts-bevoegdheddj rechts-gebied; jurrisdiccion delegada, gedelegeerde
jurisdiktie; -—isdiccional, a.
jurisdiktioneel, rechts-bevoegdheid hebbend; —ispericia, f. =
isprudencia;
—isperito, m. = isconsulto; —isprudencia, f. rechte-geleerdheid; rechtsverklaring; rechts -bedeeling; —ista, m.
rechts-geleerde; —0, m. blijvend eigendoims^recht; jaar-geld, pensioen
uit
konieklijke revenuen; adv. por, juro
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de heredad, bij wijze v. blijvende^
erfeiijke rente; fam. de juro, volstrekt'
noodzakelijk; dar un juro de por
vida, bij zijn leven zweren.
jus/barba, f. steek-pakn; —ello,
m.
sooirt gemengde soep v. bouillon; —i,
m. zeer dunne Filipijnsche stof; —ta,
f. steek-spel, lans-rijderij; —tador, m.
lans-rijder (steek-spel); —tar, v. intr.
lans-irijden (steek-spel).
justi/cia, f. rechtvaardigheid, gereehtigheid; recht; rechts-maehit; (oud) justicia de sangre, onbeperkte macht
(over leven en dood); justicia de
Aragon, oudtijds hoogste irechiter in
A.; justicia mayor, idem. in Castilié;
justicia original, onschuld v. Adam;
es de justicia, 't ds volkomen rechtvaarddig; jfavor a la justicia! eerbied
voor de wet! pedir en justicia, in
rechten voirderen; pedir justicia, recht
vragen; hacer justicia, recht doen;
en justicia, rechtens; ejecutor de justicia, beul; j justicia! j justicia! ro ep
om iets of iem. aan te houden, dadelijk recht te doen; —ciable, a. waarbij
de justitie moet optrøden; — ciar, v.
tr. (oud) recht doen, beréchten
=
ajusticiar; ook: veroordeelen; —ciero,
a. die gaarne recht doet of rechtspreekt of dat laat doen; ook: strak,
stijf, onbuigzaam; —ficable, a.
te
recht-vaairdigen; te billijken; —ficaci6n, f.
recht-vaardiging, billijking;
bilhjkheid; ontslag v. rechts -vervolging;
herstél in toestand van genade (v.
zondaar); (druk.) lengte der regels;
recht -zetting (bij 't lettergieten); ma-

labia

ndiest;—ficado, a. handelend volgens
recht en rede; es un hombre muy
justificado, 't is een
rechtvaardag
I
m a n ; —ficador, -a, m. f. die recht•vaardogt of billijkt; die de letter-vormen recht-zet; gereedschap daarvoor
—ficar, v. tr. recht-vaardigen, billijken; juist maken, recht zetten, de
juiste lengte a a n de regels geven
(ætter); in staat v. genade herstellen
(zondaar); r. zich recht-vaardigen; —
ticativo, a. recht -vaardigend, in 't gelijkstelleind; —Ho, m. lijfje
(v. e.
vrouw); —preciar, v. tr. schatten.
justio, a. juist; recht-vaatrdng; billijk;' muy
justo, te
nauw (kleed); adv. jurist;
al justo, in de juiste almeting; en
jus tos y en er ey entes asi es, ik ver'zeker 't je bij all wat heilig is a. a.;
estar en lo justo, 't bij \ reehte aind
hebben, ook: \o.ig nauwsluitend zijn.
ju ven/il, a. jeugdig, v. d. jeugd; —
tud, f. jeugd.
juzga/do, m. rechter (alleen-sprekend),
recht-bank;
rechterschap of
-funktién; bevoegdheid, jurisddktie v. e.
•rechter; —dor, -a, m. f. beoordeelaar
(„afbreker",
„vitter");
—duria, f.
rechter-schap, -funktien; —miento, m.
beoordeeldng, oordeel; —mundos, m.
f. die alles beoordeelt, vifter-; -—r,
v. tr. en intr. (be)oordieeleh; rechtspreken; achten; opmaken, udtniaken;
|
juzgar a troene moche, zopder onder-zoek een kwestie uit-maken; juzgar sin apelacion, dn de laatste instantie oordeelen, vonnis of uit-spraak
I
doen.
i

K
K, f. ka, letter k.
fca, f. naam v. d. letter k.
kabila, f. Berber-stam (in N. Afrika).
kabin, m.
kåwin,
Mohammedaansch
huwelijk.
kaleido scopio, m. kaleidoskoop.
kali, m. kalium; zout-krudd (zee -plant
en haar asch).
kan, m. khan (prins).
kaoiin, m. porselein-aarde.
kermes, f. roode uitwas op eiken en

insekt dat die veroorzaakt (verf-stof);
kermes; = quermes; arutimonium-verbinding.
kilo/gramo, m. kilo^gram, ook kilo; —'
metro, m. kilometer.
kiosco, m. kiosk, niuziek-tent.
kirsvåser, m. kirsehwasser (ldkeur).
kodak, m. kodak, draagbaar fotografiietoestel; fam. kola, f. kola(-noot).
koran of corån, m. koran.

L
L, f. (élé) el, letter 1.
la, art f. de, het; m. (muz.) la = a.
labaro, m. standaard, ni. h. Grieksche
kruis en teeken.
[rn. dool-hof.
labe rfntico, a. dool-hof-achtig; —rinto,

labi/a, f. fam. lbs-lippig-heid, wel-bespraakt-heid; (kon.) mood-praat; —
ado, a. lip-bloemig; -—adas, f. pl.
l i p - b l o e m i g e n ; — a l , a. lip-; f. lipklank; —- hendido, a. met haze-lip; —
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o m. lip; labio belfo, dikke onder - I 'inadoen; lakoniek, kort en le>uk zijn
in 't spreken.
lip; tener el corazon en los labios,
lacr/a, f. lit-teeken; klein, niet op val't hart op de tong dragen; morderse
lerad gebrék (a. mensch of voorlos labios, zieh op de lippen bij ten;
werp); —ar, v. tr. benadeelen (gezondmo morderse los labios, geen blad
heid); een gebrék oi pijn veroorvoor de mond nenien; no despegar
zaken (voorai uitwendig); bedroeven;
los labios, geen mond open-doen.
lacrar el corazon, 't hart grieven; r.
labor, f. arbeid, werk; orde, schikking;
een gebrék krijgen; —e, m. lak,
naai-werk, „werkje"; veid-arbeid; lazegel-lak,
ook wel = laca; —imable,
bor blanca, gewoon naad-werk aan
a. tranen-wekkend; —imal, a. traan-,
wk goed; ir a la labor, naar meistraan sklier; —irnatorio, a. en
m.
jes -school
gaan; pl. borduiur-werk;
traan-vat (om tranen op te vangen);
drijf-werk; —able, a.
bewerkbaar;
—imoso, a. betraand, in tranen badia laborable, werkdag; —ante, m.
, dend; smart-tranen wekkend.
Kubaansch patriot vooir de onafhanlacris, m. rosmiarijn (struik).
kelijkheid; —atorio, m. labor atoriiuim;
lact/acion, f. zoging, zoog-tijd, = —anseheik. werk-plaats; —«ar, v. tr. —
cia, f.; —ante, m. f. zruigeling; —ario,
labrar; en door een takel gaan (touw,
a. melkgevend; columna lactaria, zuil
a a n boord); — eo, m. mijn-bewerking;
in 't oude Rome waar men vonde(zeet.) het steilen van 't touw-werk;
ilingen neer-legde; ~ a t o , m. (scheik.)
—era, f. knappe arbeidister; —io, m.
lactaat; —'eo, a. melk-aclitig; -ig;
™ labor; — ioso, a. arbeid-zaam; bewérvia låctea, melk-weg; —^escente, a.
kelijk, lastig.
melk-aehtig, water melk-wit kleurend;
labr/adero, a. bewerkbaar; —adio, a.
—-icinio, m. melk en zuivel; bula
= — antio; —ado, a. uitgewerkt, bede lacticinio, bul waarbdj 't eten
werkt, gewørkt (stof, goud en zilver):
van zuivel-produkten in de våsten
—ador, -a, m. f. boer, boeren-arbeitoegestaan we-rd;—icinoso, a. melkder; land-man; —adoresco, a. lande achttg, -wit; —ifero, a. mélk-gévend,
lijk, boersch; —antin, m. kleine boer;
melk-sap
bevattend; —ifico, a. melk•—antio, a. bewerkbaar (iand); —
voortbrengend, 't melk -geven-taevorie anza, f« veld-arbedd, lånd-bewérking;
r end; —-ometro, rn. lacto -rmeter, melkland-bezdt; —ar, v. tr. bewérken, bemeter; —urnen, m. melk-korst (der
arbeiden; vervaardigen; labrar mozuigelingeli).
weda, munt slaan; (zeet.) 't touwwerk steilen; -—ero, m. een steurejlacustr/al, a. in of bij 't waiter groeiend;
net; —iego, m. land-man, boeren —e, a. voehtig; moerassig; gronderig
arbeider; —o, m. soort visch (lip (visch); v. d. meren ; " v. d. paaLvisen); bo ven-lip der insekten.
woningen.
lacha, f. ansjévis; volkst. schaamte.,
laca, f. lak (Indisch, Japanseh); laklådano, m. gom-hars (v. e. vekl-^roos.
werk, lak-meoibels; —yo, m. lakei;
lad/ear, v. tr. ter zijde zetten, steilen,
lint-strikje a. d. pols v. e. vrouwenniet recht zetten; ter zijde laten steihemd; —-yuno, a. f am. v. e. lakei.
len; naast dem. loopen; erom-heen
lace/dor, m. (Am.) lazo-werper; —ar,
praten; intr. afwijken (magneet); r.
v. tr. v. strikjes voorzien; ('t v/ild)
oiver-buigen; tot iets of iem. nedgen;
binnen sehot lokken; — r a d o n , f. ver*
ladear con alguno, dem. ont-wijken,
scbeuring, vaneen-rijting; —=rado , a.
koel ont-vangen; —eo, m. ont-wijelléndig, arm-zalig; —rar, v. tr. verking (v. e. slag); —-era, f. helling
seheuren; een verdiende straf onder (v. e. berg); —erla, f. valleitje o.
gaan; twee-spalt stdchten; r. zelf-kasd. helling v. e. berg; —-ierno, m.
tijdingen doen; —ria, i. armzålighedd,
soort v. altijd -groene kruis- of wegeellende; lepra; -—ria, f. itiraps-gewijze
doorn; =
aladierna; —illa, f. plataangebrachte strikjes; —rioso, a. elluis; lastig mens,ch| —illo, m. lederen,
léndig, behoefitig.
zijwand der oaiderweitsehe rijtuigen;
laciniado, a. in reepjes: hoja lacinlada,
—ino, a. vroeger gezegd v. h. K a s gespléten blad.
tiliaansch en van dem. dåe een vreem»
laciO, a. verlept, flets; kwijnend; slåp;
de taal kende; listig, geslepen; Am.
pelo lacio, skiik haar.
Cuba, beschaafde neger; —o, m. kant.
lac/6nico, a. lakoniek, lenk, bondig;
zijde (ook v. h. liehaam); al lado,
—onia, t. Lakonié; —onio, a. en s.
naast;
ja uti lado! op zij! entrar por
Lakoiniéir, -isch; —onismo, m. lakondsun lado,
binnen -sluipen, -drangen;
me, kort, lenk, antwoord; —onizar,
hacerse a un lado, inschikken, op
v. intr. zuinig leven; de Lakoniérs
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zij gaan; ir lado a lado, zij aan
zij gaan; mirar de lado, met een
sehuin oog aan-kijken; saber die buen
lado, uit goede bron weten; poner
de medio lado, half omwenden (de
medio lado, half van ter zijde, b.v.
portret); half omgewénd (b.v. loopen); de uno y otro lado, van weerskanten, van hier en daar; de dos
lados, twee-zijdig, bilateraal; lados,
kanten, zij-vlakken; —6n, m. wiilde
rosmarijn; —ra, f. gekéf; gekakel,
gekléts; —rador, -a, a. en s. blatiend (fiond, die 't wild niet nadert);
-er; schreeuwer, keffer; (oud) hond,
= perro; —rar, v. intr. blaffen, keffen, fam. keffen, aan-gaan; kwaadspreken; lastig veirvolgen; seherp berispen; vergeefs dreigeo; —rido, m.
geblaf, gekéf; —-rillado, ,a. met baksteentjes
bevloerd; —rillador,
m.
vloerlegger; —rillal, m. steen 4takkerij;
—rillar, v. tr. (oud), =
enladrillar,
vloer-steenen
leggen; —rillazo, m.
m. slag of worp met een bak-steen;
—rillero, m. steen-bakker; —rillo, m.
bak-steen, bouw -steen; plak (chocolade); —-nlloso, a. (oud) belegd met
bak-steenen; bak- of vloer-steen-achfcig; —ron, -a, ni. f. ddef, -egge;
„c'iief" a. e. kaars; keer-daim, die
water a. e. moten ont-trekt; — ronamente, adv- steels-gewijze, stilletjes;
-—ronera, f. die ven-hol; kwade-trouw
v. e. handelaar; kieer-dam; —roneria, f. dief-stal; •—-ronicio, m. idem.
lagan/a, i. oog-vuil, wat nit de oogen
zijpelt; -—oso, a. loopend (oogen),
siep-oogen.
lagar, m. druiven -pers; plaats daarvoor; — ejo, m. kleine wijnpers (kist
op poeten); hacer lagarejo, in de
manden stuk-gaan (drui vern); —ere,
ni. wijn-perser; olde-perser; —eta, f.
= lagarejo; en: pias; —ta, f. vrouwtjes-hagedis; doortrapt, slecht wijf; •—.
tado, a.
bont-gesrteept; -—tera, f.
seheur i. e. m u u r ; — tero, m. hagedisse-jager, vogel die er op aast;
—tija, f. kleine grijze hagedds, nnuurhagedis; —tijo, m. dezelfde (maonetje); —tijere, m. = —tero; —to,
m. hagediis; kanten oksel-stuk v. e.
kooir-hemd;
arm-spier, biceps; geslépen, handiige kerel.
lago, m. meer; —po, m. haze-pootje
(plant);. —-tear, v. intr. fam. flikflooien,
vleiem nit edgen -belang; —teria, f.
flikflooierij; —tero, -a, m. f. en a.
flikflooier, -end, vleiend nit eigenbelang.
Iå*grim/a, f. traan; drup vloei-stof; sap

lamedal
dat nit de wijn-stok loopt; vin-o de
lågrima voorloop v. wijn; llorar a
lågrima viva, heete tranen p lengen;
lagrimas de David of de Job, traan gras, Maria-, Christus- of Jobs-traan;
lågrima
de
Holanda, glas-tranen,
spring-glaasjes; lågrima marina, zee. traan (waiarsehijnilijk eitjes v, visch
of week-dieir); cohetes de lågrima,
vuur-pijlen met licht-ballet jes; se le
saltan las lågrima, hij barst in tranen uit; lagrimas de Moisés of de
San Pedro, opgeraapte steene n om te
steenigen; (lagrim)al, a. traan-; m. binnen ooghoek; —ar, intr. tranen; —
on, m. groote traan; a. tranerig, tranend (oogen); —oso, a. hudlerig, tranerig, = —on; ook: tran en-w ekk end;
beitreurens-waardig; hårs of gom-gévend.
lagun/a, f. meertje; lagune; laag modderig ter rein; pias in moeras-land;
leemte (in boek a. a.); stoornis, afbreking; —ajo, m. modder-plek, pias;
-—ar, m. zoldering-vak (stukadoorswerk); —ero, a. lagune-, moeras-;
—oso, moerassiig; vol plassen.
laic/al, a. leeke- (niet geestelijk); —•
cismo, rn. uitsluitdng v. d. geestelijkheid uit onder wijs en poditiek.
lairén, a. die men een jaaar bewaren
k a n (druif).
laja, f. gladde, platte steen; (zeet.)
platte klip a. d. oppervlakte.
lama, f. slijk; m. door water (voorai
in zee) achtergelaten, of dat ergens
lang in gestaan heeft; goud- of zilver-doek; slijk v. fijn vergruisde delfstof; Peruaansch plante-gif; Tibetaansche pniester.
lam/bel, m. bij-teeken voor later-geborenen (op wapen); —brequines, m. pl.
afhangende sieraden a. d. heim (op
wapen).
lambrija, f. worm; zeer mager, lang
menséh.
lame/dal, m. modderig oord; —dor, -a,
m. f. likker, -ster; m. verzachtend hoestmiddel; geveinsde aanhalefij; dar lamedor, zijn tegenstander eerst laten
winnen, om hem dan te plukken
(bij 't spel); --dura, f. -likking; —ntable, a. betreuirens-waardig; —«ntacion, f. klacht, gewee-klaag; —ntador,
-a, m. f. die aitijd klaagt; --^ntar,
v. tr. beklagen; intr. jammeren; r.
zich beklagen, zijn leed be jammeren;
—nto, m. jammer-klacht; —ntoso, a.
klagend; beklagens-waardig; —pia tos,
m. fam. borde-likker, gulzigaard; —r,
v. tr.
Idkken, op-, aflikken; buey
suelto bien se lame, beter vrijgezel
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dan getrouwd; —ron, a. en s. gulzig(aard), die gaarne likt, = goloso
of laminera.
lamido, a. fig. versléten.
låmin/a, f. plaat (metaal); koper- of
staal -gravare;
sehilder-werk
o. e.
waaier.
lamin/ado, a. bladerig, uit bladen of
plaatjes bestaande; geplét (metaal);
versåerd met zilver-plaat jes; — ador,
m. die metaal plet; plet-machine; -—
ar, v. tr. pletten
(metaal), overal
even dik maken;, e n : snoepen (zie
golosinear); a. (delfstofk.) uit blaadjes bestaande (op de breuk); —ero,
m. -a, f. gulzigaard; metalen-plaatjes maker of 'belegger d a a r m e e ; —oso,
a. voorzien v. blaadjes of plaatjes;
daaruiit bestaande.
lam/iscar, v. tr. gretig op- of af-Hikken;
-—oso, a. modderig, vol slijk.
lamp/acear, v. ir.
(zeet.)
zwabberen,
Fil. wrijven m. pisangblad (vloer);
—adario, m. lamp-stander, -houder;
-—'ara, f. lamp; (fag.) iets dat verlicht;
olie-vlek; boom voor de deur eener
bruid geplant; meiboom; -r-arero, -a,
m . f. die de lampen oinderhomdt; lampen-venkooper, -fabrikant; —• arilla, t.
lampje, rolletje papier o m aan te
steken; nacht4ampje; — arfn, m. ring
waar een lamp op gezet wordt; —
arista, m. =
—-arero; —aron, m.
groote lamp; ook: olde-vlek; pl. vlekken in 't gezicht; klier-gezwellen;
—aronoso, a. klierachtig; —atån, m.
cHna-wortel;
—azo, m. klis-plant;
zwabber; —ino, a. baardeloosf —i6n,
m. groote lantaarn (bij wijze v. lamipion); illuniiiineer-glas of -potje; soort
lampje; —o, m. (poet.) bliksena-straal,
fikkering; —ote, m. Fdlåpijnsche stof;
—rea, f. lamprei; —rebuela, —reflla,
i. rivier-visch als de lampre/i; —'sana,
t. wilde- of akker-kool; —uga, f.
een zee -visdh1.
iana, f. wol; liaar op de pooten v. e.
paard; f am. gemumt zilver; låna pe~
ladiza of de pelada, pkik-wol; Iana
ide cardas, wol der dijen (slechte);
Iana en barro, fijne wol voor 't
spinnen; Iana de cafdas, wol der
pooten; fam. prov. ir por Iana, y
volver trasquilado, lett. om wol gaan
en geschoren terug-komen, verlies in
plaats van winst h e b b e n ; —da, f.
kanon-wisscher; —do, a. wollig, donzig, — lanuginoso; —r, a. wollig,
wol-gevend; ganado Ianar, wol-vee.
lancån, m. Fil. laads-chuit (op sleeptouw).
lance, m. worp; uiitslag; gelégenheid,

lanza

geval; (gelukkåg) toeval; aardig of
kritiek geval; twist, ruziie; goed-overlegde slag in \ spel; voorval in
drama;
comprado de lance,
als
„koopje" gekoeht; de lance en lance,
alléngs; —ar, v. tr. m. e. lans wonden; —ra, f. (mil.) lansen-rek; —ro,
m. • lansier; lansen-fabrikant; —ta, f.
b n c e t ; —tada, f. prik met een lancet;
— —tazo; — t e r o , m. lancet -doos.
lancurdia, f. kleine forél.
lan d i / a f. platte gladde steen; (zeet.)
sloep; patrijze-val; lancha canonera,
kainonneer-boot; —ada, f. sloep-lading, s l o e p - v o l ; — a r , m. vind-plaats
v. lanchas; —ero, m. scbuite-voerder;
sloep ^eigenaar; —6n, m. groote M i t e r
(vaartuig).
land/grave, m. land-graaf; -—graviado,
m. land-graafsichap; —6, m. landauer;
-—re, f. soort eikelvormig klier -gezwel;
—recilla, f. gezwélletje; —rero, a.
bedelaar die zijn geld in zijn kleeren
genaaid d r a a g t ; —rilla, f. larve v.
e. insekt, die onder de tong v. sommige vierv. dieren (hond b.v.) zib
en de gezwelletjes daardoor.
lan/eria, f. wollen-goederen-winkel; —
ero, -a, m. f. wol-handelaar; wolwerker.
fhag/aruto, a. en m. -a, f. magere slungel,
^bocne-staak", mager en slungel-achtig;
—osta, f. spriinkhaan; zee-kreeft; sclrurk;
— ostera, f. kreefte-net; —ostero, m.
kreefte-visscher; boot voor de kreeftevangst; —os tin, m. soort groote garnaal,
zee-kreeft; =
—ostino, m.;
—osten, groote sprink-ha,an (smaragdgroen);
—-uidecer, v. intr. kwijnen;
—uidez, f. of —tiideza, f. kwijning;
mioedelioosheiid, slapheid; —'uido, a.
kwiJRend, smachtend verliefd; slåp,
moedeloos.
l a n i c i o , a. wol-; van wol; borra lanicia, wpl-afval, vlok-wol; —ffero, a.
wol-dragend; —Ificacion, f. of —lanificio, m. wol-bereiiding, -bewerking;
—nigero, a. wollig (plant); — Ula,
f. ver kl. van Iana; wollen mousseline;
zekere Vlaamsche wollen stof; pluisje. dons (op plant); —lo, a.
=
- - a r ; a. wollig, wol-; —osidad, f.
fluweelågheid; —oso, a. wollig, goed
voorzien v. wol = —udo; —udo, a.
wollig, sterk -bewold; —uginoso, a.
wollig, harig, donzig.
lanz/a, f. lans; rijtuig-boom; m. lans
gewapend soldaat; lanza ©n ristre,
gevelde lans; a panta de lanza, zooder de minste versehooning; arrojar,
la lanza, d e hand -schoen toe-werpen; buena lanza, goed krijgsman;
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kom. laf-aard; fam. echar lanzas a!
mar, zijn tijd weg-gooien; quebrar
lanzas, een lans breken; twisten; pågår lanzas, zekere belasting der adellijke huizen betalen; medir lanzas,
zieh meten; elkaar een bezit betwist e n ; —ada, f. lans-stoot, -steek; lanzada
de a pie, lans-steek a. e. stier toegebracht dooir een ontzadeld ruiter;
mereceria una lanzada de moro zurdo»
hij zo-ii een lans-steek verdienen v.
a. linksehe moor, d.w.z. een doodelijke
steek; —adera, f. wevers ^spoel, spoeitje; ook 'n soort diamanten ring;
fam. andar como una lanzadera, van
't kastje n a a r de røuair gezonden woard e n ; —ador, -a, m. f. werper; —a»
fuego, m. (mil.) lont-stok; —amiento,
m. worp, werping; (rechtst.) uitzettang; (zeet.) lengte v. e. schip van
boeg to f voorsteven; te-water-lating
(v. sehip); —ar, v. tir. werpen, gooien;
weg-zenden weg-jagen; braken; loslaten (valk); (rechtst.) uit-zetten, doen
opbreken; in gang brengen; te-waterlaten; r. zi.ch werpen, ijlen; zich neerwerpen; m. lans-stand; lanzar en ristre, met gevelde lans; —atorpedos,
m. torpedo-w erper; —azo, m. = —
ada; —én, m. groote lans; kleine
dikke lans v. e. veld-waehter.
låna, f. k r a m ; groiene kokosnoot; pl.
gries-meel-deeg in lint-voirmiige reepjes; —r, v. tir. aarde-werk enz. herstellen met krammet jes.
Jap a, f. kim (op wijn enz.); nap-sehelp
(week-diier); klis-plant; „klit"; como
una lapa, als 'n klit; —achar, m.
groote holle plek vol modder; —
icero, m. potlood-houder, zak-potlood.
la p å l a , f. steen waarop in-schrift; —
acion, f. steeniging.
Iapid/ar, v. ,tr.; —aria, f. jiuwelders-kunst;
handel in edel-gesteenten; —-ario, m.
handelaar of bewetrker v. edel-gesteenten; a. van beschreven steenen;
-—'eo, a. v. d. steen, steenen, steen achtig- —-oso, a. steen -achtig,
vol
steenen.
lapfalåzuli, m, lapis -lazuli of lazuursteen.
lå*piz, m. pot-lood; låpiz negro, zwart
krijt; lå"piz plomo, pollood-erts, onzuiver grafiet; potlood.
lapizar, v. tr. met potlood of zwart krijt teekenen;
m. vindplaaits van
grafiet.
lapo, m. fam. slag met het plat v.
e. wapen.
lapdn -a, m. f. Laplander, Laplandsch-e;
—ia, f. Lapland.
lar, m. (poet.) haard.

lasana

lapso, m. verloop v. tijd; a. vervallem
(in zonde).
lard/ar, v. tr. lardeeren; met vet bedruipen; afranselen; —ear, v. tr. idem;
—era, f. Jardeer-instrument; <—ero, a.
alleen in: Jueves lardero, Vette Donderdag; —o, m. vet spek; vet; —6n,
m. (druk) noot op de witte rand,
konrektie daar aangebracht; —oso, a.
vet, vettig; veel vet bevatetnd* (spek
a. a.).
låres, m. pl. huls-goden; (poet.) huis,
hmselijke haard, ook: pot-haken.
larg/a, f. mime sop, afstand van de
bust; tomar la larga, 't ruime sop
kiezen; aangezet stuk zool; pl. uitstel, vertraging; dar larga, op de
lange baan ach-uiven of iem. ruim
de tijd gevien; —amente adv. nuim,
lang; te lang (kon.); -—ar, v. tr. loslaten; laten schieten, vieren; lossen
(geweerschot); r. in volle zee gaan;
ervan-door-gaan; —o, a. lang; mild;
b reed -sprakig, lang -wijlig; over - vioe dig (maal); te lang; (zeet.) los! 't
vau wal steken; \largo de aqu!! weg!
scheer je weg! fam. como pelo de
fouevo, schriei; adv. lang(e tijd); pasear largo, lang wandelen; esto va
largo, dit duurt lang; a la corta
o a la larga, vrøeg of laat; largo
y tendido, in over-vloed; a la larga,
op de langen duur, n a een ombepaalde
tijd; a lo largo, langs; a lo largo de
la costa, langs de kust; vestida de
largo, de lange kleeren (meisje); de
largo a largo, van 't eene einde
n a a r 't andere, over de he eie lengte
gastar largo of tirar de largo, veel
geld uitgeven; pasar de largo, voorbijgaan zonder giroeten; m. lengte
(geogr.); —or, m. lengte; —uieado,
a. gestreept; —uer os, m. pl. deurof venster-posten; dwars-houten a. d.
voeten v. e. zijde-wevers-stoel; —
ueza, f. lengte, uitgestrektheid in de
lengte = —ura; mild-heid, edel-moedigheid;
—uirucfaa,
f. boone-staak
(vrouw of meisje); •—ura, f. geogr.
lengte.
larioe, m. Jarix of lorke-boom.
Iarige, a. zeer rood (druif).
laring/e, f. larinx, strotten-hoofd; (volkst.)
Adams-appel; —*eo, a. v. d. larinx,
't strotten-hoof d.
laro, m. visch -etende zee -vo gel, lar us
(zde lar).
larva, f. larve (v. insekt); —do, a.
sluip-fkoorits, fiebre larvada); -r-I, a.
van de larve.
lasana, f. soort lint-vormige vermieelli;
soort „beignets", ook orefa de abad.-

lascar
lascar, -v. .fir. (zeet.) langzaam vieren.
lasciv/ia, f.
wulpsch-heid; —ivo, a.
wulpsch.
Iaserpicio, m. laserpifcinm, witte enziaan,
duivels -drek.
las/itud, f. matheid, afgemathedd; —o,
a,, slåp, week; mat, moe; seda låsa,
vlos-zijde.
last/ar, v. ta*, voor een ander betalen,
geduldig wachtend lijden, dulden voor
!
n .ander; —'ima, f. medelijden; jammer; tener lastima a uno, medelijden
hebben met iem,.; dar lastima, deernis wekken, ook causar lastima; pl.
leed, ellende, narigheden; jes lastima! hoe jammer!; —imar, v. tr. leed
doen, pijn doen; ont -roeren; beleedigen; r. zich pijn doen; zich befelagen, medelijden toonen over (de);
—imero,
a. deernis-wekkend, roeirend; —o, m. vordering in rechten
tot terug-betaling eener geleende som;
—ra, f. lei; platte steen; houten kegel, waarmee zilveir-smeden de bewerkte stukken afronden; —rador, m.
handel aar in ballast; —rar, v. tr. van
ballast voorzden; iets vaster zetten
door 't gewiicht te vermeerderen; r.
zich gewicht of vooirnaamheid geven;
—re, m. ballast; ruwe, groote dunne
steen boven in de steengroeve.
lasun, m.
smeerldng
(kleine livnervisen).
lat/a, f. lat; blakken doos of bus,
„blikje"; dar una lata,
vervélende
of
lengen -achfcige dingen vertellen;
—amente, adv. aruim, uit-geforeid; met
alle vrijheid v. handelen; —anero,
m. Amer. waaier-pallm; —astro, m.
vier-kant stuk als basis v. e. zuih
plint; —ente, a. verborgen, sliuimerend; latent; — eral, a. zijde-, zij-;
zijdeliingsch; -—eranense a. v. St. Jan
v. Lateraan; —ido, m. klopping, popeling; steek (b.v. in de zij); ~ i e n te, a. popeleind, kloppend; —igazo,
m. zweep-slag; -geklap; tegen-spoed;
.,standje"
(berisping);
—'igo,
m.
zweep; ukeinde v. e. d e m die in
'n gesp gaat.
lati/guear, v. tr. zweepen; intr. doen
klappen (zweep); —guero, m. zweepen-handelaar, -fabrikant; —guera, f.
riem met gesp (v. paarde-tuig); geeseling; —tø, m. Latijn; saber mucho
latin, leep zijn; —najo, m. fam. potjes-Latijn, snert-Latijn; •—namentej adv.
in goed Latijn; —n(e)ar, v. intr. Lat.
woorden in een gesprek of rede mengen, L. spreken of sehrijven; —nidad, f. latiniteiit, Latijnsche taal; pl.
Lat. schrijvers; —nismo, m. latinisme,
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Lat. udtdrukking of zegs-wijze; —
nista, m. f. Latinist; —nizar, v. tr.
in 't Lat. over-br engen; intr. Latijn
spreken; —no, a. Latijnsch; iengua
latina;
vela latina, Latijnsch zeil
(drde-hoekig); buque latino, vaar-tmg
met zoo'n zeil; —ir, v. intr. kloppen,
popelem; steken (pijn); scbreeuwen als
een jacht-hond, die zijn prooi zdet.
låtiro, m. aard-aker; zee-eikel (weekdiier).
lati/rostros, m. pl. g e l lepelaars (vogels, stelt-loopers); -—tud, f. breedte
(geografåsche of hemels-); uitgestreki held; ruimte, vrijheid v. handelen;
nitgestrektheid in 't algemeen; —tudinal, a. breedte-; in de breedte g e nomen; —tudinarios, m. pl. een zeer
verdraagzanie siekte.
lato, a. uitgestrekt, uitgebareid, ruirn;
breed-spraikig;
vaag, voor verschiL
lieinde uitleggingen vatbaar; —n, m.
geel koper of messing; —nero, m.
kopier-slager, blikslager.
latrocinio, m. diief-stal; gestolen zaak.
laud, m. loiat (muziek-instrument), lange
en smalle zee-schuit, gelijkende op
de falucha; —able, a. prijzens-waarddg; ~ ' a n o , m. laudanum.
laud/ar,
v. tr. scheidsrechterlijke uk spraak doen; (oud) prijzen, loven;
—ativo of —atorio, a. loffelijk; —atoria, f. lof, lof-tuitdng; —e, f. grafSiteen met opsehrift; pl. lof (i. d.
Kat. k e r k ) ; —einio, m. (rechtst.) heerlijke rechten op de verkoop der landerijen; —o, m. (ond) scheids-rechtérl. uitspraak.
launa, f. plaat (metall); soort leem
waarvan men zeer goede dak-pannen m a a k t
laurea,^ f. lauwer-krans.
laur/eado, a. gelauwerd; m. laureaat,
gelauwerde; —*eando, m. die a. e.
universiteit gradueert of gradueeren
moet; —ear ? v. tr. lauweren; beloonen,
eer geven; gradueeren a. e. universdteit; —-edal, m. aan-plant v. laurderboomen; -—el, m. laurier-booni; lauwer, over-wdnning, zege; coger laureles,
lanweren
plukken;
—-ineas, f. pl.
laurder-achtigen; — o, m. (poet.) lauwer, ro em, zege; overwinnaars-eer; voldoening dat men goed gehandield>
lof vierddend beelt a. a.; —oceraso,
m. laiuriier-kers.
lava, f. lava; erts-wassehång; —bo, m.
altaar-doekje; handen-wassching (bij
de mis); de woorden daarbij; waschtaf el; — c ar as, cm. stroop -likker; ~ dero,
m. wasehgeleganheid, -plaats; waschhuis, -inrichting; —do, m. (erts-)was-
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sching; wasschen (met O. I. inkt a., a.);
—^dor, -a, rn. f. = —udero -a, wasch man, wasch -vrouw; poets -stok (v s ge weer); —dura, f. wasch (het wasschen); ook = —zas; —je, m. wolwassching; —jo, m. blij vende regenplas; —joso, a. modderig; —manos,
m. hande wasch -stel; -—miento, m. wasschimg; lavement; —nco, in. wildeeenid; -—ndera, f. wasch-vrouw; —
nderø, m. wasch-man; —'ndula, f.
groote lavendel, spijk; —platos, m.
borde-wasscher, vate-wasscher; —r, v.
tr. (af) wasschen; la var de yeso, met
fijn pleister bestrijken (muur); la var
la cara, tig. in 't gezieht ptrijzen; (kon.)
beleediigen; lavar los cascos, flink
door-halen; —rsto, m. Alpen-forel;
-—tlva, f. lavement, inspuiiting in de
anus; spuit daarvooir a. a.; —torio,
m. wassching; aivoerend afkooksel;
voet-wassching op Heilige D onderdag; hande-wassching bij de mis;
Am. wasch-toes tel; —zas, f. pl. vaaitwater, vuil s o p ; —ega, f. schilferige
lei-steen v. vima*-vaste- potten.
Iax/aci6n, f. laxeering, ont -lasting v.
d. buik; —amiento, m. idem; —ante,
a. laxeerend; m. purgeer-niiddel; —ar,
v. tr.
los-maken, ont-spahnen, purgeeren; —ativo, a. = —ante; —iflor,
a. met uiiteen-ståande bloemen; —
id ad of —itud, f. ont ^spanning, losmaiking,
los-heid; laks-head, onverschilli gneid; ~ o , a. los, slåp; laks
bijna losbandiig; costumbres laxas f
losse zeden.
laya, f. allooi, soorf, slag; kleine spade,
schop; —r, v. tr. onispåtten m. e.
laya.
laz/ada, f. losse knoop, enz.; —areto,
m. låzaret; — arillo, rn. geleider v.
e, blinde; —arino, a. melaatsch; —o,
m. strik (je); vogel- of. wild-strik; versiering v. krullijnen a. a. in friezen;
figuren met planten v. e. an dere
kleur in tuin-b edden; werp-strik (Z.
Am.); val-strik; band; lazo corredizo, lus; tener el lazo a la garganta, met het toiuw o m d e hals
loopen, in nood zijn; pl. zekere contra-dans-figuur; trekjes, pen-teekeninge^jes onder 't schrijven; —ulita, f.
lazuur -steen.
le, pr. datief m. en f. (van éi, van
ella en usted) ook acc. rn. van alle
drie.
leal, a. trouw a a n de wet; wettig;
recht-schapen;
trouw;
betrouwbaar,
gelool-waardig; —tad, f. trouw, betrouwbaarheid a. a.
lebrada, f. håze-péper; —atillo, m.

lechada

klein haasje; —ato, m. haasje; —
el, m. of —ero, m. haze-wind; —iela,
f. teef v. e. haze-wind; —ijano, -a,
an. f. en a. van Lebrija (in Gran a d a ) ; —illo, m.' terrien, verglaasde
aarden
pot in omgekeerde kegelvorm of half bol-voirmig; —6n, m.
groote håas; i em. die bang is als
een håas.
leccion, f. les; lees-stuk; lezing; los
ninos, estaban dando leccion, de
kinderen waren aan 't leer en; —ario,
m.
koor-boek; —ista, m. privaatonderwijzer.
lecn/ada, f. wit-kalk; zeer dunne kalkoplossing als reageer-middel; voddenpap voor papier; hom (v. visch); —
al, zoogend; ternero lechal, zoogkalf; melk-sap bevattend; —-ar, a.
melk-ge vend; —ne, f. melk; melksap; ternero, cochinillo de leche,
speen -kalf, speen-varkentje; va ca de
leche, meik-koe (ook fig.); leche de
gallina, vogel r melk (plant); leche de
viejos, wijn; leche de tierra, purgeerend poeder uit ge wasschen salpeter;
leche virginal, tinktuur van benzoé
in wijngeest; estar en leche, niet rijp
zijn (vrucht); estå la mar en leche, er
is windstilte; mamar con la leche,
met d e moeder-melk inzuigen; tener
la leche en los labios, nog niet droog
achter de ooren zijn; hijo de leche,
zuigelimg, kind dat men zoogt; —ecica,
—ecilla of —ecita, f. ; melkje; pl. zwe^erik; —era, f. en a. melk-gevend;
melk - vrøuw; melk -kan; —eria, f. mel kerij; melk-inrichting; —ero m. melkslijter, -boer; melk-pot; a. melk-achtig;
—erdn, m. melk-emmer; —etrezna, t
adgemeene naarri voor melk-sap-planten; melk-kruid; —igada, f. dracht (v.
e. dier), „nest" (jongs honden), worp;
fam. troep gespuas a. a.; —in, of —
ino, m. dikke wiek v. pluksel in een
wond; puistje o-. d. huid; —o, m.
légerstéde, sponde, bed (ook — huwelijk); laag; —6ii(, cniu varken, zwijn vUSilik;
™ona, i. zeug; vuile vrouw; —oso,
a. melk-achtig, -bevattend; —ucero,
-a, m. f. Am. persoon die n a 12
s
s nachts avontuiren zoekt; —uga, f.
veid-sla, latuw; lechuga oreja de mulo,
bind-sla of sluit-sla, Romeinsche latuw; lechuga flamenca, krop-sla; —ugado, a. sla-achtig; —uguero, -a, m.
f. sla-verbouwer en -verkooper; •—uguilla, f. ruche, kanten plooisel, ook
(Mex.) = henequén, en vezelplanten;
—uguina, f. fam.. mode-pop; —uguino,
m. kleine veid-sla; vroeg-rijp jongmensch dat al naar de vrouwen kijkt;
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mode-gek; —uza, f. nacht-uil; slet;
-—uzo, m. spotaaam voor deurwaarder;
mjuil-ezel(in) van n o g gieen jaar.
leet or, -a, lezer; lektor a. e. Universkeit; —orado, an. lektoraat; —al, m.
kanunnik die teologie omderwijst; f.
prove, teologale waairdigheid ( —oria,
f. lektor- of voodezer-s-chap i. e. gemeente; —uario, mi. likke-pot; —ura,
f. lezing, vooriezing; stelling uitgelegd door een professor; mediaan
(dr-uk-letter).
ledo, a. woolijk, blij; m. wilde rosmarin.
lee/dor, -a, m. f. lezer, die gaarne leest;
—r, v. tr. lezen; voorlezen; leer de
oposicion, een stelling verdedigen; leer
de extra-ordinario, buiten-gewoon professor zijn; poder leer cåtedra, in
staat zijn a. e. maiversitek college
te gevietn.
lega, f. leeke -zuster; —cia, f. of —ci6n, f. gezantschap, legatie; —do,
m. legaat, ook v. d. Paus; legado a
latere, buiten-gewoon gevolmachtigde
v. d. Paus; legaat (bij uiteriste wil);
-—dor, -a, rn. f. m a n dåe (de te schemen
schapen de poeten bindt; —dura, f.
bindsel der schapen onder 't scheren; —jo, m. bundel (papieren); — 1 ,
a. wettelijk; trøuw aan zijn plichten,
loyaal; —ilidad, f. wettigheid, wettelijkheid, trouw aan zijn wet; rechtschapenheiid; —lizable, a. te wettigen;
—lizacion, f. legalizatie, wettiging; —
lizar, v. tr. legalizeeren, wettigen; —Imante, adv. volgens. de wet, wettig,
wettelijk; —men, rn. legaat, . = —do;
—mente, adv. omgeletterd, ongeleerd;
—mo, m. kléverige klei, slijk; vaste
grond waarop men de grondslagen v.
e. gebouw zet; —mose, a. modderig,
slijkerig; — na, f. smeer a. d. oogen;
—noso, a. loopemd (oogen); —r, v.
tr. bij uiterste wil nalaten; afvaardigen, deliegeeren, als gevolmachtigde
of gezamt zendien; —tario, m. legataris,
degeen die een legaat krijgt.
legendano, m. schrijver eener legende;
verzameiing heilige levens.
legi./ble, a. leesbaar; —on, f. legioen,
heer-leger; legion de honor, legioen
v. eer (ridderorde); — onario, m. soldaat v. e. Rom. legioen; a. legioens-;
-^slacion, f. wétgéving; wet-gevende
macht; —slador, -a, m. f. wet-gever,
-erd; raad-gever, itoon-sangever; —slår,
v. intr. wet-geven, wetten instellen; —
slativo, a. wet-gevend; poder legislativo a, wet-gevende macht; cuerpo,
legeslativo, w-etg. lichaam; —slatura,
f. wet-geving, wetg. lichaam,- zittingsduur daarvan; — spento, -a, m. f.

len
rechts-geleerde, man van de wet; —sta, m. f. rechts-, wet-geleerde, wetsuitlegger; —'tima, f. wettig erfdeel;
—timacion, f. wettiging, wettig -ver -klaring, legitimatie; —-timar, v. tr. wettig
verklaren; —tlfflidad, f. wettiig-heid;
— timista, a. en s. aanhanger v. d.
v/ettige erf-rechten (der kroon a. a.);
—'timo, a. wettig.
leg/o, a. leeke-; onndeskundig; ongeleerd; m. leeke-broeder; lego Hano
y abonado, (rechts*.) soliede borg,
zonder edielman of geestelijke te zijn;
carta of auto de legos, onttrekking v.
e. zuiver wereldsche zaak a. e. gees«
telijke rechtbank door eert hoogste
hof; —or?, m. akker-houweel; —ra, f.
fchrapmes (voor been-vlies); veeg-mes
(v hoef-smiid en klompe-maker); •—rad o n of —radura, f. schrapping (zie
vor.); —rar, v. tr. het vlies v. h. been
scheiden; rn. h. veeg-mes bewerken
(hoef); —ron, m. veeg-mes of -ijzer;
ook == —ra, in deze beteekenis; —
ua, f. mijl, uur gaans; —uleyo, m.
prul-advokaat, die zich a. d. letter
houdit; —umbre, f. groente; —imunoso,
a. peul-dragend (plant); —umista, m.
wairmoezenåer, groente -teler.
lefble, a. leesbaar.
lej/a, f. schoorste en-mantel; —anfa, f.
verwijdering; verte; —ano, a. verwijderd; veir, verre; estoy muy lejano
ide eso, d a a r ben ik verre van,; —as,
a. in: de leias tierras, van verre lande-n; —fa, f. loog-water, zeep-water;
—os, adv. ver; m. verschiet; verte,
afstand; gezicht o. e. afstand (figuur
op schilderij); a lo te jos, op een afstand; m. verre gelijkenis; estoy le jos
de quererlo, ik ben wel verre van 't
te willen, voor: estoy Isjano de quererlo.
lelo, -a, m. f. en a. wouwel, oude zeurkous; -versuft; estoy lelo, 't hoofd
loopt me om; uestå* V. lelo? ben je
dwaas ?
lema, m. voorloopige stelling (wisk.);
korte inhoud a a n 't hoofd v. e. werk
a. a.; de vies.
lemosino, -a, m. f. en a. iem. van
l i m o g e s , Limozijnsch.
len, a.: hdo len, slecht getweernd garen;
—ceria, f. witgoed-handel, linnen-handel; linnen-kamer; —cero, -a, m. f.
witgoed-, linnen-handelaar; -fabrikant;
linnen-mot; —del, m. kring beschrevem
d. e. paard dat een machine drijft;
—idrera, f. fijne k a m ; —gua, f. tong;
taal; klepel; tong v. e. halans; lengua
v?viente of viva, levende t.; lengua
viperina, adder-tong; lengiia vulgar,
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volks -taal; mala, kwade tong; lengua
de buey, osse-tong (geneesk. kruid;,
= lengua de ciervo, („herts-t.); lengua
ide perro, homds-tomg (plant; lengua
de s'erpe, slange-tong (plant); lengua de tierra, land-tong; se me ha
ido la lengua, ik heb 't (me-laten ontsnappen; no tener pelos en la lengua,
wel-bespraakt zijn; tener mucha lengua, te veel praten; hacerse agua de,
veel gepraat worden over; andar en
lenguas, over de tong gaan; a la
lengua del agua, water-pas; tomar
lenguas, infoirmeeren; .—guado,
m.
tong (visch); —guaje, m. spraak, taal,
taal-eigen; —guarada, f. tong-bewéging om toe te happen (hond)j —
guaraz, a. bedreven in vreemde talen;
kwaad-sprekend; —-guaz, a. babbelachtig; —-giieta, f. tongetje; huig;
weer-haak; visch-tiaak, pijl-punt; tong
eener balans, boekbindeirs-mes; klepje
v. e. fhiit; —giietada, f. likking, u : t>
steking' der tong om te likken of te
happen (hond a. a.); —giieteria, f. orgel -register met halve kaperen pijpen
om blaas -instrumenten na te bootsen; —idad, f. zachtheid, toegevendheid; —jente, a. verzachtend; —ificar,
v. tr. verzachten; —ificativo, or —
itivo, a. verzachtend; veintroostend; m.
verzachtend middel; —ocinio, m, koppelatrij — afcahuerterfa; —te, m. vergroot-glas; f am, oog-glas; brand-glas;
lens; pl, bril; lorgnet; —-tecer, v. intr.
r. zacht worden; —teja, f. linze; lens
(slinger-gewicht); lorgnet-glas,
lens;
lenteja acuåtica, water-linze, kroos; —
teiuela, f. loovertje; pl. aroode vlekken
op de huid; —ticula, f. water-linze;
—ticular, a. lens- of Hns-vormåig; —
t:scal, m. mastik-boomen-aanplant of
-bosch; —t's.c-0, mastik-boom; —titud,
f. langzaamheid; tråa gh eid; —to, a.
langzaam; t r a a g ; quemar a fuego
lento, OT) een klein vuur roosteren
(verforanden), met kleine plagerijen
voort -durend kwellen; slijmerig, gommig, (geneesk.-); —tor, m. (ap.) slijlen/a, f. brand-hout; f am. cargar de leiia,
een pak slaag geven; Ilevar lena al
monte, water in de zee dragen; del
årbol caldo todos hacen lena, v. d.
ge vallen boom maakt iedereen brandhoiut; —ador, -a, m. f. hout-hakker;
—ateo, m. Am. Col. hooit-bewaarplaats;
— era, f. hout-schuuir, bewaar-plaats
voor heart; —ero, m. brand-hout-handelaar (Atm. P . lenatero, en dit ook
houthakker); ook = —era; —ffero,
a. hout-gevend (zonder meer); —Ivoro, a. howt-etend; —o, m. boom-
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stronk; sooirt-vaartuig; takke-bos; fam.
dom-kop; —osidad, f. houit-achtigheid;
—oso, a. hout -achtig.
Ie6n, -a, m. f. leeuw, leeuwin; leon
I
marino, zee-leeuw; Leo; Lyon (in
i
Frankrijk).
leonado, a. hrmin-rood (leeuw-kleudg);
(wapenk.) met een klimmende leeuw;
Leonardo, m. Leonard.
leon/era, f. leeuwe -kooi; leeuwe-kuil; g e I
heim speelhuis; —ero, m. leeuwen-op|
passer; houder v. e. geheim speel-huis;
—és, a. en m. f. Lyonsch, iem. v.
I
Lyon of Leoneesch, iem. v. Leon (in
|
Spanje); — ' k a , a. gel. ondentongsj
fader); — mo, a. leeuwe (n)-, leeuw I
achtig; versos leoninos, verzen waaorbij
't midden op 't einde rijmit; f. zekere
I
lepra-sootrt; contrato leonino, waarbij
|
de sterkste *t best at is; —-tina, f.
;
horloge-ketting.
leopardo, m. lui-paard.
lep/erada, f. Am. Mex. schooiers- of
boeve-streek; —eraje, m. Am. Mex.
schooierdom, boevepak; —'ero, m. -a,
f. Am. Mex. sehooier; —idio, m.
lepidium; —idéptero, a. stof-vleugelig
(insekten, als vlinders enz.); —isma,
f. vleugelloos en schadelijk insekt (tast
sniker en papier aan); —éridos, m.
pl. haas-achtigen; — orino, a. haze-;
labio leporino, haze-lip; —ra, f. lepra,
melaatschheid; —reria, f. leprotzenhuds; —roso, a. en s. meåaatsch, lepraachtig; lepra -lijder.
ler/da, f. = —^dén; —do, a. onhandig,
lomp; bot; —don, rn. gezwel a. d.
pooten (paard).
leser a, f. Am. Peru domheid, lodderigheid.
Ies/i6n, f. gel. lesie, beleediiging, aandoening; verwonding; nadeel, onrecht
i. e. transaktie; —na, f. els, priem;
br omme van hand-vat voorziene graveer-naald; —nordesfe, m. oost-noordoostewind; —o, a. beleedigd (orgaan);
beschadigd; benadeeid; gestooird (geestvermogens); Am. Ch. dom, zot; —te,
m>. oost(e-wind).
let /al, a. poet. en gel. doodelijk; —me,
m. modder (als mest).
let/ania, f. litanie; letania de la Virgen,
gebed a. d. H. Maagd; pi. litanieén;
fog. vervélende onsomming; —argfa,
f. onnatuudijke diepe slaap; doodslaap; wézenloosheid; —årgico, a. van
zulk een slaap; daaraan lijdende; —
argo, m. = ' —argia, ('t eerste beter);
—e(o), m. (mit.) Lethe, ri vier der
vergételheid; —eo, a. van de Lethe;
—icia, f. vreugde, blijdschap;—ificar,
v. tr. een groote vreugde veroorzaken;

*

ley

—ifico, a. vreugde-barend; —ra, f.
letter; hand, schrift; tekst (v. muziek);
letra de cadencia, liedje voor een
rondedans; letterlijke beteekenis: lettertiepe;. Av.issel (verkort v. letra de cambio), a la letra, letterlijk; pl. letteren;
letra dominical, zo nd a gs-letter; letra
ferial,
feriaal-,
zondags-letter,
op
de ie v. d. maand; letra bastardilla
of cursiva of al din a, kursieve 1.; letra
numeral, cijter; letra versal, hoofd letteir (diruk.); letra mayuscula, hoofdletteir; letra minuscula, kleine 1.; letra
negrilla, vette letter; a letra vista,
op ziidit (betalen); al pie de la letra,
in alle waarheid, net zoo als het gezegd wcrdt of geschreven staat; saber
mucha letra, leep zijn; entender la
letra, 't kunstje begrijpen, de „truc"
vatten; tener las letras gordas, onwetend zijn; Leiras Sagradas, Heilige
Schrift; la letra mata y el espfritu
vivifica, de letter doodt, de geest
rnaaki le vend; letra pelala, gslijk en
zeer leesbaar mooi schrift; letra de
mano, of alleen mana, „hand"; letra
de molde, gegoten letter-tiepe; tener
letra menuda, scherp-zinnig zijn; escuela de primeras letras, lågere school;
la letra con sangre entra, men leert
met slaag; —r a do, m. geletterde, geleerde; rechts-geleerde, advokaat; f am.
iem. die ziehzelf voor wijs aanziiet
en veel beweert, dat geen steek houdt;
—rero, m. opschrift; —rilla, f. lettertje; soort lierisch gadicht; —rina,
f. zekeire plaats; — ron, m. groote letter.
leucorrea, f. gel. witte vloed.
leud/ar, v. tir. en intr. (doen) gisten;
\ (doen) rijzen; —o, a. gerezen; gegist.
leva, f. (zeet.) vertrek, afreis; lichting
(matrozen,
troepen, anker); assaut,
tand v. e. rad; zuiger-beweging; pieza
de leva, kanonschot om 't anker te
liehten; —da, f. uitval i. e. assaut;
verhuizing der zij-wormen; opheffing
der lans als de tegen -partij gevallen
is; —dero, a. wettelijk vorderbaar, uit
kracht v. e. overeenkomst; —dura,
f. gast; maag-sap; — ntadamente, adv.
hoog, verheven; —ntador, m. opruier,
aanstoker van onlusten; —ntamiento,
m. optilling, -lichting, -heffing; opstand; verhevenheid; —ntar, v. tr. optillen, -liehten, -heffen, -riehten) -zetten; -ruien; -hemelen; -stoken (ruzie);
compeeren (kaairten); slag.of trek doen
(id.); verheffen; levantar un falso testimonio, een valsch getuigenis afleggeh; levantar tropas, troepen liehten;
levantar cabeza, 't hoofd weer boyen-

water krijgen; levantar la cabeza of
la cerviz, het hoofd opheffen; levantar los cascos a un joven, een jongm e n s c h ' t hoofd op hol maken; levantar el campo, 't kamp opbreken; levantar el sitio, de belégering opheffen; levantar la casa, 't wild opnalen
(bond); levantar una disputa,
een
rede-twist verwekken, doen ont-staan;
levantar la voz, de stem verheffen;
levantar el vuelo, weg-vliegen; levantar el grito al cielo, luide zijn verbazing te kennen geven; levantar polvoreda, stof doen op-stuiven, d.w.z.
nuzie schoppen; levantar el destierro,
de verbanning opheffen; intr. toenemen, vermeerderen, opklaren; levanta el tiempo, 't weer klaart o p ;
r. opstaan (uit bed), zich oprichten,
-heffen enz.; beter worden (zieke);
se levanta viento, er steekt wind op;
leVantar con la ganancia, heen-gaan
nadat m e n gewonnen heeft; se me levanta el est6mago, ik word er misseiijk van; levantar a mayores, te veel
preténtiies hebben, te veel virijheid nem e n ; —nte, m. oosten (ook v. Spanje), Le vant; ooste-wind; schoft-gezwel
(paard); estar de levante, op stel
en sprong klaar zijn om te vertrekk e n ; —ntino, a. Levantijnseh, Levantijn, ook: v. d. Oostkust v. Spanje (Valencia
a. a.); —r, v. tr. (troepen)
liehten, =
—ntar; intr. opschieten
(gewas); (zeet.) 't anker liehten, bnder zeil gaan; —ntsco, a. = levantino, en: luidruchtig, woelig.
lev/e, a. Ideht, gering, zacht; leve sonido,
zacht geiuid; pecado leve, lichte zonde; —eche, m. Z.W.-wind op de
Måddellandsche Zee; —edad, f. lichtheid; lichtzinnigheid; —iatan, m. zeemonster, leviatan; —igacion, f. (scheik.)
fijn-v/rijving; —igar, v. tr. (id.) fijn
wrijven;
—irato, m. huwelijk met
broeders-weduwe; —ita, m. leviet; Md
v. d. stam Leva; f. „gekleede jas";
•—ftico, a. levitisch; m. Leviiticus (O.
Testament); —iton, m. zeer ruime
lange jas.
léxico, im. woorden-boek; (lexico)logia,
f. woord-verklaring; —logico, a. woordverldarend; —n, m. lexikon, woordenboek (vooral 'Griekseh).
ley, f. wet; gehechtheid; tiene mucha
ley a la familia, hij is eig aan zijn
gezin gehecht; tomar ley a, g a a n
houden van, verliefd worden op; dégelijkheid eener waar, zuiverheid van
gewicht of maat; allooi (v. metalen);
spel-regel; ley antigua, Oude Wet,
O. Testament; la Ley de Dios ? de
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Tien geboden; ley de gracia of evangélica, N. Testament; ley natural,
natuur-recht; dar la ley, de wet aangeven, toon voeren; a ley de caballero, op 't woord v. e. man v. eer;
la necesidad carece de ley, nood
maakt wet; pd,, recht(en); estudiar
ley, in de rechten studeeren; —enda,
f. legende, overlevering; wat men
leest. .•
lezna, f. els (schoenmakers-pdem), ook
lesna.
lia, f. gevlochten esparto-gras, kooird
daarvan; uit-geperste druif die nog
na-wijn geeft; fam. estå hecho una
lia, hij heeft te veel op.
lia/ncha, f. harde steen van ^ e e r fijne
koarrel; —r, v. tr. binden, vast-maken;
fam. liarlas. stillet jes heergaan; sterven; r. zich. verbinden, banden, betrekkingen aanknoopen, zich afgeven
(met con); —za, f. teenen bindsel.
Iiba/ci6n, f. plenging, vocht-uikstorting;,
(fig.) teug, iessiching; —*n, m. espartotoiuw; (Liba)no, m. Libanon (berg).
liba/r, v. tr. in-, op-shirpen; plengingen
doen; even proeven (drank).
libe/lar, v. tr. i. d. vootr-geschreven votrmen inkleeden, opstellen (exploit enz.);
sichot-schriften schrijven;. —lista, m.
schirijver v. e. schot-schrift; —lo, m.
schot- of smaad-schrift; (rechtst.) libelo de repudio, scheidings -exploit (a.
d. vrouw); — radon, f. bevrijding,
verlossing; —ral, a. wij-gévig, mild;
werk-zaam, door-tastend; vrij -zinnig;
artes liberales, vrije kunsten; —ralidad,
f. vrij-gévigheid, rniildheid; edelmoedige gift; vrij-zinnigheid; —ralismo,
m. aanhangen van vrijzinnige denkbeelden; mildheid en welwillende gezindheid.
libért/ad, f. vrijheid; losheid, onbevångenheid; vergunning; libertad de estado, ongehuwde staat; libertad provisional,
voorloouige dn -vrijheid -stelling; poner en libertad, in-vrijheid steilen; —ado, a. onbeschoft, vrijp o s t g ; vrij, zonder dwang; —ador,
-a, m. f. bevdjder, verlosser; -—ar,
v. tr. bevrijden; behoeden; r. zich bebewijden; zich hoeden; —ario, a. vrijheid-minnend; al te vrij; —inaje, m.
los-båndigheid; —inear, v. intr. losbandig leven; —ino, m. en a. losbol;
los-bandig; —a, m. f. kind v. e.
vrijgelatene; —o, m. vrij-gelatene.
Libi/a, f. Libié; (libi)co, -a, a. en s.
Libisch-e, Libiér.
libi/di'noso,"a. wulpsch, wel-lustig; —ad
—''turn, Lat. naar wel-ge vallen, vrij.
Ubr/a? f. pond (16 ons = 0,46 K.G.);

libra
reken-munt (20 stuivers); Weeg-sehaal
(v. d. Dier en-ei em); gewicht op de
t a l k van een olle-molen; libra carnicera, slagers-pond (v. 36 ons); libra
esterlina, pond sterling; —acién, f.
(sterrek.) schijnbare schomrneliing orn
de as; scbommeling, béweging in de
maan of haar vlekken; —aco, m.
omd boek (veracht); — —acho; —
ador, -a, m. f. bevrijder, verlosser;
intendant der koninklijke stallen; trekker (v. wissel); —-amiento, rn. bevrijdiing; trekking (v. wissel); wissel; order
v. e. bankier a. e. ander om een som te
storten, nit te betalen; —ncista, ra,
wisselhoudear; schatkist-amtenaar belast met het unitschirijveri van m a n daten op de ontvangers; —anza, f.
= —amiento; wissel op order v. e.
deorde op iem. getrokken; —ar, v.
tr.
bevrijden, verlossen, behoeden;
trekken . (wissel); toe-vert.ro uwen, in
deposito geven; leveren, afgeven; intr.
ergens goed afkomen (gevaar a. a.);
librar bien; a buen librar sera condenado(-a)en costas, als hij (zij) 't e<r
goed afbmengt, zal hij (zij) in de
kosten veroordeeld worden; a mal
librar, op zijn ergst; r. (de), zich
wel wachten (voor); —e, a. vrij; vrijpostig; . onbevangen, virij-staand (geho-uw).; bienes libres? goederen die
vrij verdeeld mogen worden; libre
cambio, vrij-handel; ™ea, f. livrei;
vers chilien de kleuren der
„quadrilles„ v. e. ,ycarouss-el" (paard4rijden);
—ear, v. tr. per pond verkoopen; uitwegen;
—ejo, m. klein geschrift;
ook = libraco; -—eria, f. boek-handel,
boekerij; —ero, m. boek-handelaar;
—-escO| a. boeke-, van boeken; —
eta, f. pondje; klein pond =
12
ons; boekje, agenda; een-ponds-brood;
—ete, m. boekje; zak-boekje; stoof;
—illo, m. boekje; librillo de cera,
kaarsje als boek opgerold; librillo
de memoria, aanteekenboekje; —0, m.
boek; libro de caja, kas-boek; libro
de asiento, register; libro de cuarenta hojas, kaart-spel; libro mayor,
groot-bock; libro verde, denkbeeldig
register van kennissen en virienden
met hun dåden, zeden, enz.; libro
de mano, hand-scbrift, manuskript;
libro de partidas, begrafenis -register
(keirk); libro de armas, wapen-^oek;
hacer libro nuevo, een nieuw leven
beginnen; libro de caballerias, ridderroman; libro de coro, koor-boek; cantar a libro*, abierto, op 't eerste
gezicht zingen; ,;quién le mete a
V. en librps de caballerias? waar
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bemoeit !u zich inee?; ^-ote, m. f am.
groot otf dik boek.
licantropo, m. -a, f. woeste krank-zinnige die zich. verbeeidt een wolf
te zijn; weeir-wolf.
licenci/a, f.
veriof; vergunning; losbåndigheid; wijheid; licdicia poetica,
dichtedijke • vrijheid; primero en licencia, eerste „licenciado" onder verSiCiheidenen, de eerste om de graad
te krijgen die bevoegdheid geeft voor
les-geven; — abie, a. af te danken
(soiLdaat); —adillo, m. verkleinw.: opgeblazen veirwaand ventje; —iado, m.
die een graad heeft en bevoegdheid
voor 't onder-wijs; f am. die- gekleed
gaat ads 1.; a. die zich voor geleerd
uitgeeft; —amiento, m. afdanking (v.
troepen); —ar, v. tr. af danken; een
graad geven (universiteit); r. (oud)
zach vnj-maken, los-maken v. vormen en fatsoen; —atura, f. Jdcencdaat, 't halen van die g r a a d ; —oso,
a. bandeloos; losbåndig.
liceo, m. umiddelbare school, sootrt girnnasium.
licit/acion, f. verkooping bij op-bod gehouden door mede-edgenaars v. e. o-nvejdeeld goed; besték; —ador, ni.
die bij op-ood verkoopt; hoogste bieder inschrijver; —ar, v. tr. (rechtst.)
gerechtelijik Ijaten verkoopen; bij opood, zie —acion; —atorio, a. v. e.
„liicitaci6n"; '—o, a. geoorloofd wettiig.
licor, m. vloei-stof, voeht; likeur; —
era, f. likeur-stéletje; —ista, m.låke urhandelaar; —oso, a. likeur -achtig.
licuacion, f. scheiddng (v. e. metaal);
vloed-baar-making.
lid, f. strij d-perk; afsluitdng, slag-boom
voor een paleis; strij d, twist; —ia, f.
strijd; (stiere-)gevecht; lidia de gallos, hane-gevecht; —iado r, m. strijder,
worstelaar, kamp-vechter;
a.
strijdend, kampend; —iar, v. intr. strijden kampen; rede-twisten- harrewarren; tr. bekampen, bevéchten (stieren).
liebr aston of liebraton, m. jonge håas;
—e, f. håas; vrees -achtig man; Haas
(Sterre-beeld); liebre marina, zeehaas of -maan; (zeet.) rak-klooten
vooir de giroote mast op galeien; fam.
coger una liebre, in de „modder"
raken, vallen onder 't loopen.
Lieja, Luik.
lien/dre, f. neet; fam. case ar las liendres, iem. op zijn kop geven; door
redeneerdng overtuigen; •—to, a. vocihtdg, klam; —za, f. smal windsel v.
doek; —zo, m. doek; linnen zakdoek; doek == schdlderij; deel v. e.

lima

ffimur-vlak; tussenen-wal; gordijn;, lienzo crudo, ongebleekt linnen; lienzo
casero, hudshuoud-linnen.
liga, f. bond; kouse-band; mare-tak;
lijm, vogel-lijm; metaal-mengsel, alk a g e ; —cion, f. bunding; band, ver»
eeniging; —oura, f. bindung, bindsel;
breuK-band; veroand (om een been
a. a.);
woord-verband;
verbinding;
goede verstand-houding; (muz.) aaneen-sluiting, vloedend making; onderworpenheio; pl. steun-boog; schoor;
—maza, f. vruehten-gotm gniten-op);
honing-dauw; —mento, oi. bind-weetsel; —mentoso, a. met dneen-gedraaide
wortels; —miento, m. binding; band,
vriendschap; —r, v. tr. binden, vastmaken; aliieeren (metalen); verbinden,
bijeen-brengen (pers. of zaken); aanknoopen; verpldchten; door bezwering
^impotent" maken; een booze geest
in iem. bezweren; de geloovdgen nauwer verbinden door de uit-banning
v. e. ongeloovige; r. zich tot een
bond of vereeniging aaneen-sliudten;
zich verbinden (tot decs); —zon, t. veireeniging, band, bond; (zeet.) verbinding(s-stukken v. e. schip).
liger/eza, f. lichtheiid; vlughedd; licht
zinnigheid; onvoorziichtighedd; —o, a.
iiicht; vlug, makkelijk; licht-verteerbaar, fehtzinndg, onstand-vastig; a la
ligera,
met weinig bagage (freds);
licht-zinnig; obrar de hgero, overrjld te werk gaan; adv. gauw; anda
ligero, haast je, kom gauw terug;
—uela, f. vroeg-rijpe diruif.
lignito, m. bnudn-kool.'
liguilla, f. lintje (smal).
ligustr/e, m.' bloeoi v. h. keel-krudd;
—o, m. keel-krudd (geneeskr. en met
bessen voor blauwe verf-stof).
lii/a, f. honds-haad; vei of leer daarvan; schuur-papier; —ar, v. tr. polijsten met honds-haaie-vel of schuurpapder; —oso, a. vuil, smerdg,
lil/a, f.
seringe; lila-kleur; tio lila,
sukkel; a. sukkelachtig; —åceas, f.
pt. seringe -achtdgen; —aila, f. lichte
wollen stof nit Barbarije; strij dkr eet
der Mooren; fam. pl. list, schurkerij;
—ao, m. fam. ijdel vertoon; —iacea,
f. lelie -achtig.
Jima, f. vijl; pasar la lima, er de schaaf
(lett. vijl) overheen-halen; limimetje
(kleine citroen); lima sorda, doffe
vijl (die geen geluid maakt); fig. al
wat het ieven aanitast, langzaam benadeelt; lima musa, groote rasp-vijl;
—cién, f. aivijling, vérvijldng; —dura,
f. afvijlsel, vijling; afgeveildheid; —
Ha, f. afvijlsel; —r,'.-v.tr. (af)vijlen;

iimbo
verfijnen (stijl); r. zich verfijnen volmåken; —ton, m. soort grove, ronde
viji; —-za, f. slak (zonder huisje);
—zo, m. (slakke -Jslijmerigheid,
Iimbo, an. buken-rand (v. zon, maan
a. a.); rand v. e. een-bladige bloem(kroon; verblijf der ongedoopt-gestorven kinderen; pL voor -portaai der
hel.
lim/eno, -a, ni. f. en a. bewonea: v.
Lima, da ar geboortig; Limaasch-e; —
era, f. ver&oopster v. „!immetjes"
(kleine
citroenen); oroergat, hennegat; spoor-gat voor de mast; —ero,
m.
limmetjes-handelaar;
limmetjesboom (kl. citroenen); —eta, f. fleschje,
fiooi; —iste, m. fijn laken uit Segovia.
limit/able, a. begrénsbaar; te limit.eeren; .— acion, f. begrénzing; bepérking; rechts -gebied, distrikt; —ado,
a. Depérkt; verminderd; -met beperkte
geest-vermogens; gelimiteeard; —åneo,
a. aangrenzend, grens-; —ar, v. tr.
begrénzen, bepérken; karig toedeelen;
bekrimpen; limiteeren; —ativo, a. bepérkend, begrénzend; '—e, m. grens;
limiet; —'rofe, a. aangrenzend, op
de grenzen gelegen.
limo, m. slijk, modder, slib; zwart moeras-water a. a.; —'n, m, citroen; —
nåda, f. limonade; hmonada de vino,
limonade met wijn erin; —nado, a. Citroen -geel; —nar, m. citroen-aanplant;
citroien-boschje; —nera, i. lamoen (v.
e. rijtuig); —nero, m. citroen-boom;
citroenen -verkooper (f. -verkoopster);
a. lamoen-(paard); —sidad, f. modderig-,
slijkerigheid; onzindelijkheid
(der tanden); —sna, f. aal-moes; —
snera, f. aalmoes-taschje; —snero, m.
aalimoezezenieir; a. die veel aalmoezen
geeft, liefdadig; —so, a. rnodderig,
slijkerig.
fimpi/a, f. schoon-maak, reiniging; —
adera, f. (harde) borstel; —adientes,
tm. tande-stoker; —ador, -a, m,, f. die
schoon-maakt of reinigt; —adura, i.
= —a, en: vuilnis (dat men wegneetmt); —amente, adv. netjes, zindelijk; rond-uit; —amiento, m. = —
adura; —ar, v. tr. reinigen; zuiveren;
poetsen; fam. stelen; winnen
(bij
't spel);
r.
zich
reinigen;
een
beschuldiging
te niet
doen,
zich
zuiveren; —dez, f. helderheid, doorschijnendheid; '—do, a.| —eza, i.
zindelijkheid; rednignig (schoonmaak);
fam. limpieza de bolsillo, géld-gebarék; limpieza de manos, eerlijkheid
, bij 't spejl; —o, a. zindelijk; net; rein;
zuiver; fam. limpio de polvo y pa ja
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vrij v. alle .ongemak of leed; poner
en limpio, in 't net sebnjven; sacar
en limpio, duidelijk afleiden, een
klaarblijkelijke gevolgtrekking maken,
in 't reine brengen; —on, m. schoonmaak, aan-veging, afstoffing; dar un
limpién, schoon-maken; (volkst.) ter
dege schoon -maken.
linåceo, a. vias-achtig.
linaj/e, m. afstamming; geslacht; aard,
kwaliteit v. iets; adellijke bewoners
(eener stad); —ista, m. geslacht-kunnige, genealoog; —udo, m. die boogt
op adellijke vooir-oudeirs.
lin/aloe, m. aloe, Indische boom met
geurig zwaar hout; aloe; —ar, rn.
met vias beplant teoredn; —aria, f.
vias-knuid; —aza, f. lijn-zaad; —ce,
m. losch; zeer sohetrp gezicht; scherpziiend m a n ; —chor, v. tr. lynchen (in
Am.); —dånte, a. aangrenzend, naastliggend; —dar, v. tr. afperken, begrénzen (veid); intr. aangrenzen, naburig zijn; —de, m. grens-steen, begrénzing; grenspad; pl. grenzen grenspalen of -steenen (v. veid); —dero,
a.
aan-grenzend;
m. grens (-steen,
-paal); contar con lindero y arrabales^
dn alle bijzondeorheden vertellen; —
deza, f. schoonheid; •—do, a. mooi,
beeld-mooi, netjes, keuirig; m, fam.
verwijtd man; fam. de lo lindo, van
je weføte, dat het een aard had.
line/a, f. lijn; linie; afstammdng; grens»
lijn; soort; regel (druks a. a.); Streep;
xij; gelid; de mucha linea, van hooge
gebooorte; linea equinocctal, evenaar;
primera linea, enz. eerste linie enz.
(v. bataillons); infanteria de linea,
lanie-troepen; lineas de circunvalacjon,
verstérkings-linién;
linea a plomo,
iood-lijn; linea conica, kegel-snede;
(ontleedk) linea blanca of mediana,
Wiitte buikstreep; linea del viento,
wind-richting; linea visual, gezichtslijn; en linea recta, regel-recht; linea
obsidionales, belegeirings-linién; tirar
linea, 't voor- en tegen nagaan; (zeet.)
pasar la linea, de evenaar overgaan^
line/åceas, f. pl. lijnzaad-achtigen, viasachtigen;
—al, a. van de lijnen;
(rechtst.) in de orde v. e. geslachtslijn of verwantschaps-lijn; —amiento,
rn.
gelaats4rek,
uitdrukking; ontwérp; —ar, v. tr. lijnen trekken, oimlijnen; liniéeren, aflijnen; op éen lijn
zetten; '—o, a. = linåceo (lineas ===
linåceas).
linf/a, f. lichaam-sap; plante-sap; (poet.)
water; —åtico, a. (ontleedk.) limfatisch, limfa-; conducto linfåtico, iimf-
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kanåal; temperamenlo linfåtico, flegmatisch temperament, lijzigheid.
lingote, m. metaal-staaf, baar, blok.
ling/ual, a. tang-; —uete, rn. (zeet.)
spdl-pal; —iiistica, f. tåal-kunde.
lini/m(i)ento, m. smeersel; —o, m., ==
lino.
lin/o, an. vias; lijn-zaad; (poet.) zeil;
tela de lino, lijn-waad; —6n, m.
zeeir dunne/ licht-kleiurige linnen st of;
—telj m. boven-drempel; dwars-hout,
dwars-staaf; —terna, f. lantaarn; open
toirentje; wiel met spillen; linterna
sorda, dieve-lantaarn; linterna mågica
toover-lantaarn;
—ternero, <m. lantaarn-makeir, -handelaar; —ternon, m.
groote lantaarn; seheeps-lantaarn (a.
d. achter-steven).
lino, m. rij wijn-stokken, rij boooie.n;
—uelø, rn. bindsel, touw.
lio, rn. pak, bundel, baal; liefdes-betrekking; hecho un lio, stom-dronken.
lip/is, f. dn: piedra lipis, koper-sailfaat uit
Z. Amerika; —otimia, f. bijna volkomen bezwijming.
liquefac/cion, f. vloeibaar-wording; —
tible, a. vloeibaar te maken.
liquen, m. korst-rnos; — islåndico, IJslandsch mos.
liquid/acién, f. likwidatie;
veréffening;
—a dor, -a, rn. f. die vereffent; likwadeeort; —judicial, curatoir voor een
faillissernent; —ambar, in. fepal- of I
amber-boom; —ar, v. fcr. likwideeren;
vlot, helder, .duidelijk maken; vereffenen; —ez, f. vloeibaarheidf '—o, j
a. vioeibaar; helder, diuidelijk; m. pl. f
dranken.
lir/a. f, lier (muz.); -'-ico, a. lirisch,
bezingend; —io, m. lelie; lirio blanco,
lirio de los valles, lelietje v. dalen;
—6n, m. alpe-marinoit; dormir como
un lirén, slåpen als een ,os"; waterbanaan; (zeet.) kat; —ondo a. 011verméngd; adv. mondo y lirondo, |
zaiiver en onvermiéngd.
I
lis, f. dn flor de lis, lelie i. e. wapen;
(Lis) Lize; —amente, a. helder en
duidelijk.
Lis/boa, f. Lissabon; (lis)bonés, -a, tn.
f. en a. Liissabonner, Lissabonsch-e;
—^era, f. berm = berma; •—iado, a.
verminkt, gebrekkig; —iar, v. tr. verminken; —o, a. glad; orond-borstig;
vrij -postig, onhebbefijk; adv. hablar
Hso y llano, rond-uit spreken; — on ja,
f. vleierij; (wapenk.) ruit; '— onjear,
v. tr. v l e i e n ; — o n j e r o , a. en s. vleiend, vieier, -ster; —ta, f. lijst; spijslijst; are ep (papier of stof); gekleurde
Streep (op stof); pl. kleine strepen |
op taf el-linnen; en lista (de correj), i
SP.

lividez

wordt afgehaald; lista de precios,
prijscoiurarit; lista de manjares, spijslijst; —tado, m . streping (v. stof f en);
a. gestareept; -—tel, m. vierkante lijst
(bouwk.); raggel . ttusschen de g r o e ven eener zuai; —to, a. viug, bij-dehand; wakker, op zijn hoede; klaar,
gereed; andar listo, voort-varend optreden; —ton, m. soort zijden lint;
breede strook, band; vensterJijst; lat;
zie ook filete; —toncico, —cillo, —
cito, m. verkleinw., en klomp, draagklos (aan 't d a k ) ; -—toneria, f. linten-sorteeirdng, -voorraad; linten-handel; —tonero, -a, m. f. en a. hnten»
verkooper, -fabrikant; —ura, f. gladhedd; vrij -moedigheid; vrij-postigheid
(vooaral in Z. Amerika).
lita, f. soort worm onder de tong v.
bonden; —rge, m. lood-glit; —rgirio,
m. idem.
lite, f. proces; —ra, draag-stoel door
twee ezels gedragen; vast bed (in
hut aan boord); —ral, a. letiterlijk;
—rario, a. lett eir kundig, liter air; *—
rato, m. letter-kundige; —ratura, f.
letter-kunde; —rero, m. geleider v.
e. litera.
liti/asis, f. steen^voirmiing (in 't lichaam);
—gable, a. waarover een proces kan
gevoerd worden; —gante, rn. f. proces voerder;—gar, v. intr. 'n proces voere.n;
—gio, m. proces, rede-twist; -—gioso,
a. betwist; in geding; die houdt van
haar-kloverij, prooessen a. a.; —sconsorte, m. f. die mede optreedt in
proces; —scontestacion, f. geréchteiijk antwoord; —sexpensas, f. pl. gerechts-kosten; —spendencia, f. aanhangigheid (v. e. proces).
lito/cola, f. steenhofuwers-cement; —*grafia, f, litografie; —graf iar, v, tr. litograf eeren; —gråfico, a. litografisch;
— ^ r a f o , m. litogxaaf; —ral, a.kust»,
v. d. kust; pl. aan de kust blijvend
(visschen); —tricia, f. verbrijzeling v.
d. blaas--steen, ook — litotomia.
litro, m. liter.
liturg/ia, f.
liturgi e, kerk-diensNregeling, -plechtigheden, en gebéden daarbij; —'ico, a. liturgisch, van die régeling enz.; —ista, m/. schrijver daarover, die ervan op de hoogte of
eraan verbonden is.
livian/dad, f. zinnelijkheid; licht-zinnigheid; —o, a. .licht (niet zwaar); lichitzinnig, onbesuisd; gering, onbedui»
dend; onkuisch; schraal (grond); pl.
, mi. longen (v. koe, os, kalf, e t c ) .
livid/ez, f. lijk-kleurdghedd, doods-bleekheid; — ' o , a. doods-bleek; lijk-kleoixig;
blauw (plek).
20

lixiviacion
lixivia/ci6n, f. (scheik.) wasaching (v,
asen voor zout-winning); — 1 , a.; sal
lixival, zout zoo ver kor egen; —r, v.
tr. (scheik.) een alkalische stof in
water oplossen.
liz/a, f. post (visch); strijd-perk, worstel-perk; —ar, v. tr. polijsten, poetsen;
—0, an. scherdng; lizos altos, grove
tanden a. h. einde v. e, wevers-kam.
lo, art. en pr. het of dat • lo hueno, het
goede; lo de ayer, dat van gisteren; lo
primero, het eerste; lo mismo... que,
zoowel.... als; lo mås pronto posiole,
zoo spoedig mogeihjk; bij ons een
aanw. of onbep. v.n.w., als ecr que
volgt; lo que sigue, wat volgt, hetgeen volgt; yo lo que tu (verkort)
ile dn jomw piLaats.
loa, f. lof; voor-spel v. e. tooneel-stuk;
—ble, a. prijzens-wåardig; —nda, f.
soort scheur-buik; —r, v. tr. prijzen,
loven; goed-keuren.
lob/a, f. teef v. e. wolf, wolvin; riggels
tussenen
ploeg-voren;
foei-leeiijke
vrouw; soort zee-hond; cerradura de
loba, f., slot met wolfs-tanden; -—-'ado,
ra. soort inwendig gezwel (bij paarden); a. gelobd (plantk.); —agante,
m. soort zee-kxeeft (blauw met zwarte
vlekken);
'•—anillo,
m. vet-gezwel;
knoest op booim-schors; —ato, m.
nog zuigend jong v. e. wolf; —era,
i. woiven-bosch; —ero, a. wolfs-; .postas loberas, kleime kogels, schroot, voor
wolven; —ezno, m . jonge wolf; —ina,
f. zee-baars; —o, m. wolf; lobo cerval, losch; fam. dronke-man; verdédigings-wapen in de oiudheid; haak
om belégeraars van de wallen af op
te hailen; lobo marino, zee-leeuw; zeewoilf (visch); fam. coger un lobo, zich
bedrinken; ha visto las ovejas al
lobo, hij is aan werkelijk gevaar
bloot-gesteld geweest; encomendar las
ovejas al lobo. de wolf in (de schaapsstal brengen; lobos de una misma
camada, (hui van 't zelfde allooi; esperar del lobo carne, aan een dooveimans-déiur H o p p e n ; —oso, a. wolfrijk.
lébrego, a. akelig, somber; droevig, weemoedig.
I6breg/uecer, v. intr. pik-danker; intr.
nacht woarden; tr. donker mkaen; verduisteren; —uez, f. akeligheid, som-.
berfaeid.
lobul/o, m. lob, lei, pl. zaad-lobben;
—Ulo, m?. lobje, lelletje.
tobuno, a. wolfs-; wolf-kleurig (paard).
loca/cion, 1.
verhuring;
huur-lokaal;
huur-prijs; (rechtst.) locacién y conduccion, huur- en verhuur; — 1 , a.
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plaatselijk; color local, pl. kleur; entermedades locales, pl. ziekten; —
Hdad, f. plaatselijke eigen-aardig-hei d,
omstandågheid; ilokaal; ^schiiderk.) passende kieur-keuze; afgebuurde plaats
(schoiuwbtirg enz.); —hsmo, m. partikulansme; —lizacion, f. plaatselijk ^making, het tot éen plaats of plek beperKen; —lizar, v. tr. lokalrzeeren; —
tario, -a, m. f. huur der; —tivo, a. v.
d. hiiurder, ten laste v. d. huur der;
reparacion locativa, reparatie ten laste
v. d. huurder.
loci6n 5 f. oplossing, watssching, wat ert je;
drankje, door-spoelend miadel.
loco, a. gek, krank-zinnig; dol; dolzinnig; tam. loco de atar, stapel-gek;
risa loca, dolle lach; Volver of ponerse loco, gek worden; estar loco
por, doi-verhefd zijn o p ; a tontas
y a locas, door 't dolle heen; casa
de
locos,
gekken-huiis; —mocion,
voort-beweging; vervoer; —motivo, a.
verpllaatsbaar, verplaatsings-; facultad
locomotiva, verplaatsings -vermogen; —
motiva, f. = —motora, f. lokomoitief;
—motor, —motriz, a. =
motivo-a,
en: voor de voort-beweging of verplaatsiEg; musculo locomotor, voortbewegings-spier;
aparato locomotor,
beweeg- of vervoer-toestel; —movible,
a. verplaatsbaar; f. lo-komobiel; —movibilidad, f. verplaatsbaarhedd; —m6vil, a. = locomovible.
locu/acidad, f. babbel-zucht; woordenvloed; —az, a. babbel-achtig; —ci6n,
f. fuit-drukking, gezegde; spreek-trant;
—^-ela, f. bijzondere spreekmanier; —elo, a. m.; -a, f. gekje; fam. piepjong
lévendig
dwaasje;
—ra,
f.
krank-zinnigh eid,
gekheid;
donheid,
dol-zinnigheid; —sta, f. sprdnkhaan;
—torio, m. spreek -kamer i. e. klooster -school v. meis jes.
locha, f. smeeding (visch); locha de
rrtar, zee-grondel.
lod/azal of —-azar, m . modder-p}ek,
modderig oord; —o, m,. modder, slijk;
poner de lo do, beleedigen, hanen;
sacar el pie del lodo, zich los-werken uit moeilijkheden; slib; —080,
a. modderig, slijkerig.
log/aritmo, m. logaritme; —ia, f. loge
(der vrij-metselaars); —'ica, f. k)'gica,
rede-kunst; gezonde* redeneering; —
*ico, a. logisch; steek-houdend; m.
rede-kundige; —ogrifo, <m. letter- of
woord-raadsel.
logr/ar, v. tr. verkrijgen; verwerven; gedaan krijgen; bereiken; (fig.) bezitten (vroiuw); r. tot rijpheid komen
(vrucht); —ear, v. intr. tegen rente
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of woeker leenen; —eria, f. woeker;
—ero, m. woekeraar; m. opkooper
v. graan a. a. (verachtelijk); —o, m.
winst, interest; verkrijging, erlangiing,
doel-bereiking; woeker-rente.
Lola (verk. v. Doloir.es), vrouwe-naam.
loma, f. heuvel, terp.
Iomba/rdfa, f. Lombardije; —rdo, -a,
mi. f. en a. Lombardiér, Lombardijsch.
lombr/iguéra, f.
citroen-kruid; aardwoirm-gaatje; —iz, £. ingewands-worm;
aard-wormpje; lombriz de tferr?, regen-worm, pier; lombriz soliiaria, lintworm.
Iom/ear, v. intr. de kop bewegen (paard);
—era, f. buik-riem (v. e. paard); —
ico, —illo, —ito, m. lendet j-e; kruissteek om. naaien te leeren; —illo, m.
pl.' opgevulde zijden v. e. muil-ezelpak-zadel a. a.; —o, m. lendenen;
rug (v. boek of mes); riggels tussenen plo-eg-voren; transportår a lomo, per rnuil-ezel vervoeren; f am.
lugar de lomo, door bewegingen zijn
vreugde vertoonen; •—udo, a. met
breede rug SL. a.
lon/a, f. zeil-doek; —cha, f. platte steen
alts een lei; —donense, a. en s. Londensch-e,
Londeneir; (Lon)dres, f.
Lenden; (lon)drina, f. soort wollen
stof.
long/animidad f. lank-moedigheid; —
ånimo, a.
lankmoedig; —aniza, f.
lange worst; al wat lang en dun
is; —ar, a. langs de heele bijekorf
(honig-raat); —evidad, f. lang-lévendheid; —evo, a: lang-lévend; —itud,
f. geografische lengte, hemels-lengte;
—itudinal, a. lengte-; —uera, f. landt a n g ; —uetas, f. gel,, reepen doek voor
windsel (bij been-breuk a. a.); —ura,
f. (weinig) lengte; lang tijds-verloop.
lonj/a, f. koopmans-beurs; kruidenierswinkel; halster-riern (om 't paard aan
te laten Tond-loopen a. a.); w-ol-magazijn; kerk-plein, voor-hof; lange reep;
Ion jas de carne, reepen vleesch; —
ear, v. tir. (oud) in magazijn brengen;
handelaar
s —ero, -a, of —ista, m. f.
in koloniale waren dn 't groot; —eta,
f. verkl.; pdéel.
Iontananza, f. (sehilderk.) verschiet; en
lantananza, in 't verschiet.
loor, m. lof-prijzing, vooral loores.
loqu/ear, v. åntr. stoden, luid-ruchtgie
pret hebben; dol-heden doen; —erla,
f. gekke-huis; —ero, -a, m. f. gekkehuis -oppasser; —esco, a. f am. dwaas,
gek; a la loquesca, als 'n echte
gek; —-inario, m. veel-prater; —ios,
m. pl. kraarn-zuivering.
Loren/a, f. Lotøringen; (Iqren)és, -a? m.

lucidamente

f. en a. Lo:taring°r; -sch-e; (loren)zana,
grof doek uit Galicié (Spanje).
lorig/a, f. borst-harnas; paard-harnas ult
metaal-platen; bus (v. wiel-as); —ado,
a. gewapend m. e. borst-harnas; —
«ero, a. van het borst-harnas; —uillo,
m. gezocht verf-hout (v. e. struik).
loro, -a, mi. f. papegaai; a. zwairt-achtigbruin.
los/a, f. vloer-tegel; -steen; graf-steen;
—anje, rn. cruit; —ar,, v. tr. bevloeren
met platte steenen of tegels; —eta,
f. vloer-steentje; vogel-strik in de
vorm v. e. 4.
lot/a, f. puit-aal; —e, m. portie, toegedeeld stuk; lot (loterij); partij(tje);
—erla, f. loterij; loto-spel; —ero, m.
die loterij-bureel houdt; —o, m. lotus;
soort vijge-boom met uitstekend ooft;
jujube-boom = azufaifo.
loza, f. tfijn verglaasd aarde-werk; fam.
?ande la loza! kom,, aan tafel!; —nia,
f. weelderigheid (v. planten); vuur
der jeugd; —no, a. jeugdig-vurig;
weeiderig (plantegroei).
lua, f. handschoen v. esparto-gras orn
rijd-ieven te reinigen; achter-kant der
ziéilen; soort kraan om lasten te tillen; (lua)r, m. maneschijn.
lubri/car, v. tr. = —fica-r; —cidad, i.
geilheid, wulnschheid; '—co, a. geil,
wulpsich;
glibberig; —ficar, v. <tr.
glad -maken, insimeren; —ficafivo, a.
glad of glibberig maken4.
Lue as, m. Lucas.
luce/nse, a. van Luoca in Italié; van
Lu|po in Galicié (Spanje); -—rna, f.
lamp; glim-worm; —rnario, rn. (R. K.
Kerk)
avond-dienst
bij lamp-licht;
soort straal-worm der noordelijke zeeén;
—rnitas, f. pl. (Kat. K.) gezongen
bij nacht-dienst; —'rnula, t. klavergras; zaai-klaver; —ro, rn. schitterende
ster; Lucifer, Venus, avond-, m o r gen-ster; lucero del Alba, morgenster; es un lucero, ze is beeld-rnooi;
lichtgevend deel v. e. dak-venster.
Lucia, f. Lucia.
luci/darnente, adv. klaar, helder duidelijk.
luci/damente, adv. met eere: ha salido lucidamente, hij is er met eere
afgekomen (bij een debuut); —-ez,
duidelijkheid; helderhedd, glans; '—
•do, a. licht^iitsfcralend; helder, duide
liik; lucido intervalo, helder oogenbldk; —do, a. schitterend; beleefd,
bevallig; lucidos hemos quedado, we
zijn er mooi afgekomen (iron.); banquete muy lucido, zeer deftig feestmaal;
—dura,
f. fam. *t witten
(muur); —ente, a. schitterend, glan-
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zend; —érnaga, f. glima-woam; —fer,
rn, Lucifer; —ferino, a. Lucifers—-;
•—'fero, a. lichtend (wormen); (poet.)
schittterend, glanzend; —'fico, a. lichtvoort-brengend; —fugaz, a. licht-vliedend; —Ho, m. steene n urn v. voornaarn pers con; —miento, m. glans,
weer-schijn; schijnsel; schitterende uitslag; salir con lucimiento, een groot
sukccs hebben; vertoon, praal; —o,
a. glanzig (haar v. e. paard enz.);
ni. snoek; lucios cascos, kale knikkar;
—r, v. intr. gianzen, schijnen, lichten;
uitmiunten, luitblinken; aankomen, grooter, dikker woirden, er goed gaan
ukzien; le luce el pelo, hij ziet er
welgedaan of gelukkig nit; tr. ^pronken met, gedost zijn in; r. zich arijk
kleeden; uitblinken, naani maken.
lucr/ativo, a.
winst-gevend; (rechtst.)
causa lucrativa,
titel v. e.
goed
bezeten uit kracht v. legaat of schenking; —o, m. winst, voordeelj wdnstbejag; lucros y darlos, winst en verlies i. d. handel.
luctuoso, a. klagend, kreunend: respiracién luctuosa, kreunende adernhailing; beklagenswaardig.
lucubra/cion, f. weirk van nachtwaken
en bovenmatige inspanning; —r, v.
Intor. de nacht weorkende' door-brengen.
lucu/ma, m. Peruaansehe kaas-achtige
vrucht; —mo, m. de boom.
lucha, f. woirsteling; strijd, kamp; —
dero, m. aroei- of doi-boord; —dor,
-a, m. f. woirstelaar; —r, v. intr. worstelen; strijden, kampen; —rniego, a.
die 's nachts' o>p hazen jaagt (jachthond).
lud/ibrio, hoon-gelach; —imiento,
m.
wrijving; —ir, v. intr. wrijven (dungen
tegen elkaar).
luego, adv. dadelijk, terstond; straks;
veirvoSgens; en dan, en dan ook;
luego que, zoodra; tan luego como,
zoo gauw als, zoodra; dus, bij ge«
voig; luego, es verdad, dus 't is zoo;
desde luego,
onmiddellijk; gaarne;
dadelijk daarop; luego "de, onmiddellijk na.
luengo, a. ••ver; ook luene; lang.
luga/no, m. distel-vink; —r, m. plaats,
oord; plek; doirp; passage, plaats (in
e. boek); lugar comun, gameen-plaats,
en zekeire plaats; hacer lugar, plaats
maken; hacerse lugar, zich plaats
maken, „er komen"; (rechtst.) no
ha lugar, er zijn geen termen; dar
lugar, aanleiding geven; tener lugar,
plaats
li ebben;
pl.
(los lugares),
zekere plaats; —rcico, —cillo of —
cito, m. plaats je, dorpje, gehucht;

luna

—rejo, m. „gat", onaangename plaats;
—reno, -a, m. f. dorpeling, land-man;
a. landelijk, dorpsch; —ron, m, vlek,
grooc dorp (vaak stiil en verlaten);
—rteniente, m. pdaas -vervanger, onder-chef (kanselaxij).
lug/o, m. doek v. Lugo (Galicié in
Spanje); —re, m. loggers; —'ubre, a.
akelig, droevig; doods-; daroefgeestig.
lui/r, v. intr. (zeet.) schuren, slijten (door
wrijving. touw-werk); (Lui)s, m. Lodewijk; —'sa, f. Louise.
lu j/o, m. weelde; —oso, a. weelderig;
—uria, f. wuipschheid, wellust; —uriante, a. over-weelderig, over-vloediig; geneigd tot wellust; —uriar, v.
intr. zich aan wellust over-geven; paren (bij dieren); —urioso, a. weilustig.
lum/bago, m. lende-pijn, „spit" in de
r u g ; —bar, a. lende-; —br ara da, f.
weugde-vuur,. groot vuur; —bre, f.
vuur, brandend iets; haard-vuur; slag
(v. e. vuurwapen); vonken uit vuursteen, scherpe voocr-kant v. d. hoef;
glans, schijnsel; es la lumbre de mis
ojos, 't is mijn oog-appel; al amor
de la lumbre, in de koesteiring van
't (haard-)vuur; pl. doos met tondel
en vuur-slag; na dar lumbres, geen
woord antwoorden; —brera, f. dakvensteor, keldeirgat; fakkel der wetenschap; voor-kanit v. e. hoef-ijzer; las
lumbreras mayores, m. de groote he(mel-liLchten; —inar, m. licht-gevend
hemel-Mchaam; —inaria, f. lamp of
lampion a. a. o>m te illumineeren; altaar-iamp; pl. illuminatde; (fig.) sing>
venster; —inico, a. = luminoso; m.
licht-bron, licht -effekt; —inoso,
a.
glans -arijk, licht -uitstralend (fig.); verlicht (geest).
lun/a, f. m a a n ; glas v. e. spiegel; plenilunio of luna llena, volle maan,
luna nueva, rieuwe m a a n ; glas (v.
spiegel of bril); lampe -ballon, -kap;
media luna, halve m a a n ; cuarto creciente de luna, eerste kwartiers-maan;
cuarto menguante, laatste kwaartier;
dejar a uno a la luna, de Valencia,
ierm. voor ni ets laten wachten a. a.;
cara de luna llena, volle-maans-gezicht; luna de agua, witte water-lelie;
f am. tener lunas, maan-ziek, d.. i. gek
zijn; ladrafr' a la luna, het onmogelijke
wiilen;
—acion, f. .maan -wass eling,
maan-^tijd; —ado, a. maan-vormig; —
anco, a. de eene heup hooger hebbend dan de ander (paard); —ar,
m.
mo eder-vlek;
eeare-smet;
a.
maan(s)-; —åtico, a. maan-ziek, halrgek; grillig; —ecilla, f, halve-maap-
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(glanzig); —ina, f. lustre, gredn; —o,
m. histrum; —oso, a. glanzig.
Iut/aci6n, f. insmering met kleef-stof;
—'ea, f. wdelewaal; —en, m. kit of
kleef-stof, o m retorten a. a. af te
skuten; kit, ongebluschte kalk met
wit v. ei; —eranismo, m. leer van
Luther; —erano, m. Lutheraan; a.
Luthersch; —o, m. rouw(-kleed); de
luto of enlutado, dn de rouw; —ria,
f. otter.
Iuxa/ci6n, f. versrtuiking, ont-wrdchting;
—r, v. tr. verstuiken enz.
fuz, f. licht; dar a luz, ter wereld
br engen; in 't licht geven; luz de
luz, licht uit een andere kamer; a
buena luz, voorzien van goede inliichtongen,
wel-onder-richt;
a
primera
luz, bij 't krieken van den dag;
salir a luz, uitkomen (boek a. a,);
pl. licht -åpeningen; fam. gaatjes (b.v.
dn sokken); a dos luces, dubbel-zinnig;
a todas luces, van alle kanten b e schouwd; entre dos luces, in 't schemer-uur; hacer dos luces, twee plaatsen
tegelijk verlichten.

vormåg kleinood; —elas, a. f. pl.
(wapenk.) vier haive -manen in een
rozet; —es, m. maan-dag; —eta, i.
stoel in de „stalles"; licht-gat in
gewelf; sehaaf-mes (v. e. leer-looder);
halve-maan-vormdg kleinood; —'ula, f.
half-rnaantje (wat de vorm heeft);
sooxt hol-balle-lens.
lup/anar, m. botrdeel; —anario, a. v.
e. bordeel; —ia, f. rond vet-gezwel
onder de huid, = lobanillo; —ino,
a. wolfs-, wolve-; —ulina, f. rolklaver; —'ulo, m. hop (plant).
luquete, m . eitroen- of oiranje-schilletje
in wijn; smaak of geur daarvan;
(scheik.) strootje o m aan te steken.
Lusitania, f. Lusoitanie.
lusitano, -a, m. f, Lusitaniér, -sche; a.
Lustiiiaansch.
lustr/acidn, f. (oudh.) zuiverings-of f er,
-piechtigheid; .—a do r, a. en s. glanzend; -zer (v. e. stof); —ar, v. tr.
glanzen; lustrar papel, papier glanzen;
—ativo, a. glans-gevend; —e, m.
g^ans, vernis; —'ico, a. (poet.) v. d.
glans; —ln, m. Am. P. 'n alpaca-stof

LI.
Hag/a, f. wonde; nuimte tusschen twee
biok-steenen v. e. muur; poner el
dedo en la Haga, de vinger op de
wond leggen; —ado, a. gewond, gekwetst; diep-bedroefd; —ar, v. tr. wonden, kwetsen (vooral fig.); llagar el
coraz6n, het hatrt di ep wonden; r.
zich verwonden; zich schrijnen.
llama, f. vlasm; lama, Z.-Am, sehaap;
—da, f. roep; iroffel (om in de
wapens te roepen); sinjaal; verwijzings-teeken; tocar llamada, de roffel
slaan; llamada falsa, loos alarm; —
dor, -a, m. f. roeper; winkel-jongen
b m te roepen; pedél v. e. broederschap; deur-klopper; —miento, m. oproeping, samen-ro eping; aan-trekking,
verplaatsing v. lichaams-sappen; besehikking waarbij erf-later ongerechtigden gerechtigd maakt; r o e p i n g ; b e zieling d. d. H. Geest; vriendelijke
vermaning; uitnoodigdng; —r, v. tr.
roepen, op-roepen, op-noemen; intr.
kloppen (a. deur); Hamar de parada,
aankondigen dat hij véor 't wild
staat; «jquién llama? wie klopt daar?
han llamadø, er is geklopt; r. heeten;
llamarse a engaiio, herroepen wegens
mis-rékening of bedrog; fam. llamarse
andana, ziioh doof hauden; —rada,
f.
op-vlamming, op-laaidng; plotselinge dadelijk bedårende drift-bua; -*-

tivo, a. dorst-opwekkend (spijzen); nooI
dend, opwekkend; in 't oog vallend,
I
opvallend; —zar, m. vette slib- of
I
modder-grond.
|
I llamea/r, v. intr. vlammen, flakkeren;
—nte, a. vlamimend a. a.
Han/a, f. troffel; blad-zijde; —ada, f.
vlakte, effen terrein; —mente, adv.
zonder omwegen; —eza, f. = —ura;
en:
rond-borstigheid; mdnzaamheid;
onbevangenheid, 't zonder-omslag-zijn;
te-kort-koming in de vormen; —o,
a. plat, vlak, effen; vriendelijk, minzaam; onbeschoft, onbeleefd;gemakkeiijk (in omgang); vrij-moedig,
vol
eenvoud; eenvoudig (Ideed); duidelijkj
blijkbaar; a la llana, rond^uit; zonder omslag; in gewone Meedij; carnero
]
llano, sehaap; de Uano, heel duideiijk; de llano en Uano, in *t openbaar; canto llano, koraal-zang; m.
viakte (vooral in Am.); —ta, f. sootrt
kool, die 't heele jaar door blijft
aangroeien; ' pl. veigen; —tén,
m.
weeg-bree; —to, m. geween; fam.
el llanto sobre el difunto, snei middel voor ,een kwaal; •—ura, f. vlakte;
effenheid. /
llapa, t. toe-voegmg of toepassing v.
i
kwik op een metaal; —r, v. tr. dat
toevoegen of toepassen.
[a. a.).
Hares, f. pl. haal of heng (voor ketej

Have
Have, f. sleutel, ook in de muziek;
toets;
pan -deksel (v. vuuf-wapen);
kraantje;
spil; elektr. knop; sluitsteen; Have maestra, looper, valsene
sleutel; Have capona, vergulde sle utel
v. e. kamer-heer; Haves de la iglesia,
geesteJijke macht; poner debajo de Have,
af-sluken; echar la Have, op slot
doen; f am. ah! te quedan las Haves,
nu, jij bent de baas, ga verder je
g a n g ; —ro, -a, ni. f. portier, sleutelbewaarder, kassier; sleutel-ring.
Heco, a. nooit bebouwd (land).
Hega/da, f. aan-komst; —do, a. nabij;
—r, v. intr. aankoimen; Hegar a, bereiken; naderbij komen, komen; worden, zoo ver komen, ten slotte...;
Hegar a saber, te weten komen;
rniet
de
hand
kunnen
bereiken;
Hegar a los oidos, ter oore komen;
Hegar a los postres, aan *t dessert
komen, te laat komen; Hegar a las
manos, hand-gemeen worden; Hegar
y besar al santo, op (gelegen) tijd
komen en vol-daan heen-gaan; tr.
iets bij iets ånders brengen; r. naderen, aanspreken (a); gauw ergens
heen gaan, even ergens heen loopen.
lien/a, f. aan-was (v. e. rivietr); —-ar,
v. tr. villen; vervullen, innenien; Henar
un puesto, een betrekking vervullen;
Henar to dos sus deberes, ni. zijn
pliehten vervullen; Henar un numero,
vol-maken; r. zich vol-proppen; —ero,
a. (rechtst.) in zijn geheel, ten volle;
—o, a. vol; (wapenk.) met figuren
van dezelfde kleur; acertar de Heno,
flink raken, treff en; de Heno en
Heno, juist in st midden; m. volte,
volheid; groote over-vloed; volle-rnaan;
estar en el Heno de sus derechos,
in *t volle genot zijner reehten zijn.
Heta, f. pas opgekomen sténgeltje.
Heva/dero, a. verduurbaar, duldof
draagbaar, dragelijk; —dor, -a, m.
f. drager, brenger (v. e. brief b.v.);
pachter, huurder; —r, v. tr. dragen;
(weg)brengen; voor iets in rekening
brengen, een prijs vragen; voortbrengen (grond); weg-halen, af-houwen; de un sablazo le Hevo la oreja,
roet een slag met de sabel hieuw
hij h e m 't ooo* af; ouder zijn dan een
ander; le Heva dos anos, hij is twee
jaar ouder; verdragen, dulden; leiden,
voeren; este sendero, Ifeva a la iglesia,
dit pad voert naatr de keric; dragen
(Heeiren), aan-nebben: llevaba capa,
hij droeg een mantel; ergens
in
huis brengen, introduceeren; seis y
seis son doce, pongo dos y Hevo
uno, 6 -{~ 6 =
12, (ik zet) 2, 'k
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hou er i ; soms voor haber (met
oviereen-stemming v. h. patrt. pas.);
Hevo reunidas treinta medallas, ik
heb dertig medaljes verzameld; Hevo
escritas cuatro cartas hoy, ik heb
vandaag vier brieven gesohreven; in
pacht bezitten: he Hevado esta tierra
veinte anos, ik heb dit land twåntig
jaar in pacht bezeten; weg-nemen,
weg-halen, af-neimen, afwinnen: me
Uevaron un duro, ze hebben me een
dura af-gewonnen; son capaces de
Hevarte a V. la camisa, ze zijn in
staat u ftot het hemd uit te kleeden;
bonden (boeken): Hevar los Hbros,
boek-houden, de boeken bij-houden;
Hevar el dia, de winner (v. d. dag)
zijn;
Hevar
adelante,
voort-zetten,
door-zetten; mee-nemen, mee-voeren:
te Hevaré conmigo, ik zal je met
me mee-nemen; Hevar camino, redelijk, duideliik .zijn; eso Heva camino,
dat is te begrijpen; llevar mal (camino),
zich leelijk laten aanzien;
llevara, zoover kompen dat; a*, zilch laten
mee-slepen (door drift enz.); Hevar
bien, in goede varstand-hou ding lefen; Hevar la atenciån general, de
algemeene aandacht trekken; met zich
mee-nemen: me Hevo la jaula, ik
neem de kooi met me m e e ; Hevar
tras sf, na zich sleepen.
llor/adera, f. onzinnig gehuilebalk om
niets; —ador, -a, m. f. schreier; —
aduelos, m. f am. huile-balk; —ar,
v. intr. scbreien; tr. beweenen, betrøuren; llorar miseria, ellende beweenen, d.w.z. zijn leed of armoede
vertellen; Horar a hilo, tranen met
tuiten schreien; —-iquear, v. intr. grijnen, doen . als of men sicforeit; —o, m.
geschrei; '—6n, -a, m. f. en a. die
steeds schreit of grijnt; —onas, f.
pl. 1b egraf enis-sohr eisters; —osamente,
adv. huilerig, in tranen; —oso, a.
schreieirig, blijkbaar geschreid h e b bende.
Ilov/ediza, a.: agua llovedfza, regenwater; —er, v. intr. fué) regenen; Hover
sobre mojado,
hlijven aan-houden;
Hover a cåntaros, stort -regenen; como
Hovido, als uit de hemel gevallen;
—ioso, a.
regen-achtig; —izna, f.
mot-regen; —iznar, v, intr. mot-regenen.
Hueca, f. klok-hen.
Huvi/a, f. regen; —oso, a. regen-achtig.

M.
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M.
M (erne), em, letter m; verkorting voor
Majestad, Majesteit; M. C. mi cuenta,
mijn rekening; M =
iooo; M
=
iooo ooo M. K. P. = Muy Reverendo
Padre,
Weleerwaarde Vader (toespraak v. e. hoog geestelijke).
maca, f. beursche piek a. e. gevallen.
vrucht; vlek, smet; geveinsdheid, hedmelijke gedachte; vaisehheid van karakter; goed-verborgen gebrek; •—co,
m>. f. aap met korte staart en platte
kop; Am. Mex. diuvel, boeman; a.
leelijk, ongeproportioneerd, kort en
aneen-gedrongen; —dån, m. •macadam
(v. wegen)| —na, fam. knote; —nazo,
m. knote-slag; —reia, f. visch v.
d. kust v. Cuba; —reno, -a, m. f.
en a. fam. vroolijke Frans, patertje
gced leven; bijzonder Mefje
eener
luchte-kooi; —rrones, m. pl. macaironi; —rronea, f. vers in ^macaronisene" stijl; —rrénico, a. „macaronisch"
(zie vor.); —rronismo, m. „macaronisme" (zie macarronea); —rsé, v. r.
kneuzen, beurseh worden (vruchten).
mace/ador, m. werk-man die katoen
of wol vlaakt (klopt); —ar, v. tr.
viaken (wol, katoen), kloppen (papier);
érgeren, doodelijk vervélen; (Mace)donia, f. Macedonié; — donico, a.
Macedonisch; —donio, -a, m. f. Makedonier -sche; pl. een Christel, sekte;
•Macedoniérs; —racion, f. uit-magermg
(door våsten a. a.); maceratie (v. e.
oirgansLche stoi in vloai-stof); —rar,
v. tir. uit -magerén, uit-mergelen; in een
vloeistof weeken (organ, stof); r.; —•
rina, f. schoteitje in 't rmidden waarvan het kopje sluit, =
mancerina;
—ro, m. knots- of staf-drager (b.v.
in de K a m e r ) ; —ta, f. pot, kuip
(voor planten), bloem-pot; bebloemde
tak; klop-stok; dik einde v. e. biljartket*; achteirste v. e. schaap.
macilento, a. bleek, diroevig, bezorgd,
ongerust; mager, schraal.
macilio, m. hamertje (i. e. pdano b.v.).
maci/s, m. kleine foelie; miinder-waardigé schors v. d. rMJte-muskaat-booim;
—-cez, f. stévigheid, dégelijkheid, 3 gelégenheåd; —ar, v. tr. massief maken,
alie openingen vullen; —zo, a. stevig, massiei, gedégen; solied, stevig,
degelijk; m. (bouw-vak) volle, stevige
bouw; pdok, bosje.
maco lia, f. bosje åren op een halm;
•tuiitje bloemen op éen stengel, , ; stoel"

(bamboe b.v.); —na, f. groote mand
zonder hengsel.
macu/ba, f. soort uitstékende tabak (v.
Martinique); —ca, f. soort pere-boom;
—co, a. Am. P. leep; '—la, f. vlek,
smet; —laclon, f. bezoedeling, bevlekking; —lar, v. tr. (druk) zwart of vuil
maken (papier) (be)vlekken; bezoedelen; —latura, f. miis-druk.
maculca, 1. Am. pijn in de zij na vermoeienis.
machac/a, m. f. aarts-vervélend(e) vent
; (wijf); en = —adera^, f. stamper (v. e.
vijzei); — ador, -a, m. f. stamper;
-—ar, v. tr. fijn-stampen; verbrijzelen;
erg vervélen; machacar en hierro frlo,
vergeeis aandsringen; —on, m. langdiradjge. spreker of schrijver; a. langdradig, zeurig; s hablar machacon, zeuren.
macha/aa, f. kudde bokken; fam. ezelstreek; —do, bijl; a macha martillo,
stevig, hecht; in den blinde, gr of en
stevig;' obra hecha a macha martillo,
werk dat wel stevig is, m a a r smake krøs; creer en Dios a macha martillo,
een blind geloof in God h e b b e n ;
—queria, f. vesrvélend aandringen, las tigheid vervelendheidj vervelend werk,
tred-molen-gang.
mache/ar, v. intr. xrieer mannetjes . dan
wijrfjes
telen
(dieren); —tazo, rn.
houw met een korte inf ant erie-sabel;
—te, m. korte infant erie -sabel, k a p m&s; Am. grove lange bijl der boeren enz.; —tear, v. intr. stampen en
slecht voonuit -komen (vaartuig), wegens hooge zee; die de machete
hanteert of draagt; open-kapper; —
tero, m. die de takken van gevelde
boomen afsnijdt; riet-snijder in sulkerfabdek.
machi/hembrar, v. tr. dneen-zetten, in d kaaa: laten passen (twee stukken hout);
—na, f. toéstel om schepen te ontmasten en v. masten te voorzien..
macho, ni. mannelijk wezen; muil-ezel;
haak (tegen-over oog); macho cabrio,
bok; macho romo, muil-ezel uit hengst
en ezelin; pilaair; soort aambeeld;
ezel, dom.-kop, stijf-kop; mannetje (v.
dieren); vorm voor een klok; uiteinde v. e. stuk hout, aan een toéstel a. a. dat in iets ånders gaat;
mokear; mannelijk kind; fam. macho
cargado de letras, geleerd en nergens
goed voor; a. sterk, dik (b.v. chokolade), kiraehtiig; —'n, m. beer, steun*.

machucadura
muur; —rra, f. on-vruchtbaar wijfje;
—ta, f. of —te, m. groote houten
hamer, klopper; hecho a machote,
grof gemaakt.
machu/cadura, f. kneuzing; —car, v.
tr. kneuzen; —cho, f am. ernstig, bezadigd.
machuelo, m. hartje v. d. knoflook;
Am. Ch. 'n viseh.1
madapølån, m,. madapolam, soort perkal
vootr hemden.
made/ja, f. streng (garen a. a.); vlecht
(haaor); es una m a deja de låna, 't
is een zout-zak (lamme vent); f am.
made ja sin cuenda, iem. met verwarde ideeén; hacer madeja, draadsgewijze afloopen (siroop enz.);
es
una madeja enredada, 't is een verwarde boel; —ra, f. hout; stof waaruit een hoef bestaat; maderas de
una ventana, luiken v. e. venster;
repelosa, knoestig hout; no holgar
la madera, onafgebiroken werken; sangrar la madera, inkepingen maken
voor sap; en roho, geveld, nog
niet
ont-scborst;
(zeet.) de respeto, nood-condhout; f am. ser
de
mala madera, een leelijke aard hebben; —rada, f. voorraad balken; —
raje of —råmen, m. steiger, stelling;
houtwerk, getiimmeirite; —reria, f. hout stapel-plaats; —rero, m. hout-koopman; hout-vlotter; matroos belast m.
h. toezicht op het nood-rondhoiut; —
ro, m. zeer dikke plank; maderos de
cuenta, voornaamste stukken, die de
grand-slagen v. e. schip vormen; fig.
domkop.
madr/ås, m. ornslag-doekje van zijde
en katoen (Indiseh); —astra, f. stiefmoeder; —aza, f. al te zwakke moeder; —'e^.f. mjoeder; pon die de klooster-ge&oite afgelegd ,heeft; baarnmoedetr;madre patria, moeder-land; lengua
madre, moeder-taal; rivier-bed (ding);
hoofd-riool; madre del vino, voorloop v. wijn; (zeet.) madre del tim6n,
deel v. h. roer dat de hengselduimen draagt; salir de madre, buiten
haar oevers treden; (fig.) de grenzen
te-buiten-gaan;
pl. in-houten,
spanten; sacar de madre, 't geduld
doen
veriiezen; —ecilla, f. vogeleierstok; —ecita, f. moedeatje, moeke;
—eclavo, m. moeder-nagel (kruid-nag d die 2 jaar a. d. boom gebleven
is); —ena, f. klomp (hoiuten scho^en);
—eperla, f. pareknoer (-schelp); —
épora, f. ster-koraal; —eporita,
f.
versteende
ster-koraal; —eselva, f.
kamperfoeiie.
madri/gado, a. en m. die koeden ge-
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dekt heéft (stier); (fig.) leep, slim;
—gal, m. m a d d g a a l (sooirt gedichtje,
waarin een dame galant toegesproken woordt); —guera, f. konijne-hol;
schuil-plaats v. slecht volk; —leno,
-a, m. f. en a. bewo-ner v. Madrid,
Madridsche, Madridsch; —na, f. peeteimoei; bescherm-ster; stut (v. e. muur);
gekruiste riemen tusschen twee o p gezadelde paarden, oan ze aan de
bek te leiden.
madr/ona, f. fam. — —aza, al te
goede moeder; —onal, m. haag-appelaanplant; . = —-onero; — ono, m. haagappel-boom en vrucht; zijden kwastje, dat erop lijkt; —ugada, f. dageraad; 't voor dag en dauw op zijn;
de madrugada, heel vroeg 's morgens; —ugador, -a, m. f. vroeg-opstaander; —ugar, v. dntr. vroeg opstaan, overhaast zijn, te vroeg komen;
ug6n, m. = —ugador; (volkst.) het
vroeg op zijn; dar un madrugon a
sus amos, er 's morgens vrdeg van
dooar gaan.
madur/acién, f. rijp-worddng; rijpheid;
metaai-zuiiveiring; (heelk.) verhaasting
v. h. zweren; — adero, m. plaats waar
men vruchten iaat tfijp worden; —
ador, a. wat doet rijpen; —amente,
adv. rijpelijk, bezadigd; —amiento, xn.
= —acion; —ar, v. tr. doen rijpen;
(heelk.) het zweren bevorderen; bestudeeren, tot sukces leiden (zaak);
rijpen; rijp, bezadigd worden; —ativo,
a. (geneesk.) bevorderlijk voor 't rijpworden v. e. zweer; verzachtend; m.
fam.'. middel om iemand gunstiger te
stemmen; —ez, f. rijpheid; rijp oordeel; —o, a. rijp; fruta madura, rijp
ooft; vino maduro, belégen wijn; bezadigd: edad madura, rijpe leef-tijd;
postema madura, rijpe zweer; op'sogaren-rkiistjes: zeer donker.
maes/a, t. vrouwtjes-bij; —tra, f. onderwijzeires; vrouw v. e. school-meester; maestra de ninas, meesteres over
novicen in een klooster; linea maestra, hoofd-lijn in plan; obra maestra,
meester-werk, -stuk; —tral, a. v. e.
groot meester; —tralizar, v. intr. (zeet.)
naar 't west en draaien (kompas in
de Midd. Zee); —tramente, adv. meesterlijk, -achtdg; —trante, m. ridder,
li$ eener koninklijke rij-vereeniging,
oudtijds in Spanje ingesteld; —tranza, f. koininklijke rij-vereeniging voor
de adel; deel v. e. marine-korps,
tuig-huis voor zeil- en touw-weirk;
bazen en komoxandeurs op sdieeps»
werven; scheeps-werf; —trazgo,
m.
groot -meesteirschap v. d.
Maikezer

magana
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orde; —tre, m. groot-meester eener
oriddersehap;
(zeet.)
kapitein4er-zee;
cuartel
maestre,
kwartier-meester,
wacht-meester; maestre de raciones,
bottelier a. b. v. e. schip; —treår,
v. intr. de meesteir uithangen, baasachtig doen; tr. snoeien (wijn-stok);
waterpas-maken (muur); vervalsehen;
tussenen-bei de-komen in (zaak); —
tresala, m. hof-smeester d. e. grooit
huis; —trescolia, f. waardigheid v.
geestelijk school-hoofd i. e. kapittel;
—trescuela, m. leeraar dn de teologie;
—tria, f.
meesterschap; deftiigheid;
ernst; geleerdheid; koimrnando (over
een schip); maestria de la cåmara,
hoofd v. h. Kabdnet des Konings;
dat kabdnet; —tril, m. bije-cel; —
trillo, m. meestentje: cada maestrillo
tiene su librillo, ieder meester heeft
zijn
metode;
—tro, m.
meester;
groote mast; maestro criado, bottelier v. e. schip; de capilla, kapelmeester (koor-leider i. e. kerk); de
ceremonias, ceremonie-m.; de ninos,
schoolm.; de obra prima, meesterschoen-maker; de obras, bouw-ondernemer; de cocina, keuken-m.; maestro mayor, eerste stads-bouw-m.; de
altas obras, scherp-rechter; en artes,
magister artium (soort dokters-titel);
de novicios, opziener der novdcen;
de coches, wagen-m.; ser recibido de
maestro en un oficio, baas, meester
worden in een bedrijf; el ejercicio hace
maestro, oef ening rna akt den meester;
a. vol-leerd, goed aigericht (paard).
maga/n a, f. ledige nuimte in een gego>ten voor-werp (b.v. kanon); bedrog*
geslépenhedd; list; —noso, a. listig,
geslepen; —rza, f. geneeskr. plant
=
matricaria.
magdale/na, f. deeg v. sniker, citroensap, meei, eieren, amandelen a. a.;
—6n, m. genees-middel in de vorm
v. e. roUetje (pietisters, zwavel en
zalf).
magi a, f. tooverij, toover-kunst; magia
natural of blanca, tooverij met jiatuudijke, onbekende middelen; magia
negra, duivels -tooverij; '—co, a. toaver-, magisch; linterna mågica, tooverlantaarn; m. toovernaar; —'n, m. gékscherend: kop (hoofd); —sterial, a.
== —strål; —sterio, m. meester-schap,
onderwijzer-schap, doktors-graad^ onderwijs-bevoegdheiid;
waarddge houding; con magisterio, op meestedijke
wijze; —strado, m. magistraat; magistatuur;—strål,
a. meester(s)-, meesterlijk, meester-achtdg; v. e. kanunnik-prove (als de k. doktor in de

mairnona

teologie is); composicién magistral,
samen -stelling volgens voor-schritt v.
d. gene.es-heer; prebenda magistral,
' preceptoarale prove; kanunnik;-doktor i.
d. teologie; —stratura, f. rechterlijke macht.
magna/nimidad,
f.
groot-moedighcid,
grootheid v. ziel; —'nime, a.; —te,
mi. magnaat.
magne/sia, f. magnesia;_—siado, a. m a g nesdum-noudend; — 'sico, a. magnesium-; —sio, m. magnesium (metaal);
—'tico, a. magnetisch; virtud magnética, magnetische kracht; —tismo, m.
magnetisme; tererstre, a ard-magnetisme; animal, dierlijk magn.; —tizable, a.
rnagnetdzeer-baar; —tizacion, f. het
magnetdsch maken; —tizar, v. tr. m a g netisch maken; ook: een groote aantrekkingskracht uitoefenen op.
magni/ficar,
v. tr. verheedijken; —se,
v. r. zdch beroemen, stoff en op (de);
—'ficat, m. gezang a. d. H . M a a g d ;
—ficencia, f. wijdsche praal; vorstelijke mildheid; —'fico, a. prachtdg;
groots ch, groot -seheepseh; praal -lie vend; — tud, grootheid; grootte, omvang; waardigheid.
magno, a. in: Alejandro Magno, Alexander de Groote en Carlomagno, K a rel de Groote; —lia, t. magnolianoot; -bloem; —lio, m. magnoliaboom.
mag/o, a. en m. magiér, v. d. rnagiérs: los Reyes magos, de Drie
K o r i n g e n ; —ra, f. snede h a m ; —ro,
a. en m. mager (mensen);" zonder
vet, m a g e r * (vleesch).
mag/uey, m. Am. agave dn Mexico,
waarvan vezel tot touw verwerkt en
sap pulque levert, en waarudt soort
brandewijn bereid; —uillo, m. soort
appel-boom; -—ujo, m. haak om oud
„werk" luit te kalefateren; — ulladura,
f. kneuzing, =
ullamiento; —ullar,
v. tr. beursch maken (vrucht), kneuzen.
Mahom/a, rn. Sp. verbastering v. M o hammed; cerezo de. Måhoma, soort
kerse-boom (12-—15 voet hoog); (rnahom)etano, -a, in. f, en a. Moh ammedaan, -sche; —etismo, m. Mohammedandsime.
mah/6n, rn. nanking, licht gele katoenen stoif zoo genoernd, omdat ze veel
uit Mahon komt; —ona, f. groote
Turksche galei; —onés, -^esa, m.
f. en a. Miahonees(ch-e); —ute, m. deel
der vleugels dat aan 't lijf zit (valk).
mai/do, m. gemiauw; —mén, m. melkbiroodje.
mai/mona, f. deel v. e. koren-molen
door een paard gedreven; —tinante,

maja

^

ms. f. priesteor die bij de mett en moet
wezen; —tinario, m. metten-boek; —
tines, m, pl. „metten" in de R. K.
Kerk; —'z, m. mais; —zal, m. maisaanplant.
maia, f. stamper; knots; (gekamerde)
op
Andaloezische
wijze
gekleede
vrouw; —da, f. sehapen-stal, -kot;
herders-hut; berber g (oude beteekenis); —da!, ma. grond die door vee
beinest is; —dear, v. intr. ergens de
na.cbt 'door-brengen (vee); —derear,
v. tr. zeuirig aanhouden; —deria, f.
„bok", grove mis-slag; —dero, ni.
stamper o m te stampen, in een mortier of vijzel; houten stel waarop anen
vias braakt; a. met beperfcte geestesgaven en slecht sprekend, vervélend
(ook s. rn.); m. pl. of
majaderillos, klos jes met hand-vat om kant
te maken; —dor, m. en a. stamper,
dem. die stam.pt; —-dura, f. stamping,
verbrijzeling, vergruizeling; —granzas,
rn. fam. lornperd; —no, m. hoop
steenen als grens vooir een veid;
•—r, v. tr. stampen, vergruizeien; id.
lastig vallen, vervélen.
maje/ncia, f. f am. =
—za, f. verwaandheid, fattetrigheid.
majest/ad, f. majestek; su majestad,
het ,,viaticum'' v. e. stervende; Zijne
Majestek; —uo&o, a. grootsch, rna jes tatisch; —uosidad, f.
maj/o, m. fat, heertje; a. bijzonder net
gekleed; parmantig, steeds bereid zijn
moed te toonen; —orca, f. spil-vol
(draad); •—uela, f. mei-door n-wucht;
schoenbandie; —uelo, m, ionge aanr.lant v. wijn-stok; soort haag-appelboom, ve el in Soanje.
mal, m. kwaal: kwaad; gebrek; ondeugd; nadeel; hablar mal, kwaad
spreken; del mal el menos, van twee
kwaden 't minste; pl. kwalen; a.
(v. malo) slecht, kwaad; mal genio,
slechte a a r d ; adv. slecht, verkeerd,
kwaad, kwalijk; mal hecho, slecht
gedaan; de mal en peor, van kwaad
tot erger; mal que le pese, ziins
ondarks; es muv mal parecido, dat
ziet men niet graag; por mal que
vay^i, i n *t ergste geval; bien y p mdo
mal, si vienes solo, een ongehik komt
noodt alleen; no hav mal que por
bien no venga, er is geen kwaad,
of er is wel wat goeds bij; mal
haya V. que no me lo ha dicho,
dat had u m e ook wel kunnen
zeggen!
mala, f. post-zak; brie ven-ma al; —bårico, -a, a. en s. Malabaarfsch-e); —
cate, m. kaapstander door paarden

maleatulidad
gedreven; Ara. Mex. (sniker-)fabriek;
—cia, i. gel. trek in oneetb. zaken;
—comstumbrado, a. zonder „wereld",
ongernanierd; die slechte gewoonten
heeft; —condicionado, a. in slechte
toestand (vooral waren); —consejado,
a. slecht, beraden; '—ga, f. Malaga;
—gueno, a. en s. Malagaasch, Malagaeche. be won eir, bewoonster. v. Malaga; f. bepaalde zang-wijs met veel
triolen erin; —gueta, f. paradijs-korrek
(soort neper); —mente, adv.
slecht, onvoordeeliig; boosaardig; —ndante, a. (oud) ongelukkig; —ndanza,
f. (oud) légenspoed, ongehik; —ndar,
an. niet te mesten varken; —ndrin,
an. roover; slecht mensch; boernelaar;
—quita, f. malachiet
(delfstof),
—r,
a. w a r g - ;
— venido,
a.
niet anee-gaand, on-welwillend;
in onmin met (con); estån malavenidos, zij zijn niet wel met elkaar;
—ventura, f. tegen -spoed, on-spoed;
ongeluk; —venturado, a. ongelukkig,
onspoedig; —venturanza, f.' =
—
ventura; —yo, a. en s. Maleisch-e
-er.
m d / b a r a t a d o r , -a, m. f. ver-kwister; —
—baratar, v. tr. ver-kwisten; te-geefs
weg-doen, verkoopen a. a.; —casado,
a. f am. ongelukkig getrouwd; m. pl.
ongelukkig echtpaar; —casar, v. tr.
slecht huwelijk laten doen (ouders
hun kind); r. dat zelf doen; —caso,
•m. verraad; leelijke da ad; —cocinado,
m. worsit, alles wat van de afval van
slacht-dieren
bereid
wordt; plaats
waar die afval vérkocht wordt; —
cocinar; —comido, a. uitgehongerd,
slecht doorvoed; —contenfo, a. ontevreden,
misnoegd;
verstoppertje,
soort kaart-spel; —coraje, een geneeskrachtige plant; —corte, m. houtroof u. e. bosch; —criado, -a, a.
en
m.
f.
on-6pgevoed
aiiensch
(mensch); —dad, f. slechtheid, boosheid;
—decido.
a.
slecht -geaard
(mensch); —decidor, -a, m. f. vervloeker;
—decir, v. tr. vervloeken;
kwaad-spreken; •—diciente, a . e n m . die
steeds vervloekt of verwenscht; kwaad sprekend, -er; —dicion, f. vervloeking;
—dita, f. fam. tong; soltar la maldita,
kwaad'spceken; —ditamente, adv. tam.
heel slecht; —-dito, a. vervloekt; es
uti maldito, 't is een elléndeling; no
hace maldito el caso, geeft er geen
steek o m ; —dolado, a. slecht geBchaafd, d. i. ongekuischt, ruw.
male/abilidad. f. pletbaarheid, smedigheid; —able, a. pietbaar, smeedbaar;
—ador, -a, m. f. = —ante, m. los-
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•bol, zéde -bederver der jeugd; a. gekhedd-rnakend, die bedérft oi vervalscht;
—amiento, m. bedérf,' beder ving (der
zeden
b.v.); —ar, v. tr. beaérven,
slechte neigingen geven; vervalschen
(wijn b.v.); r. bedérven (eet-waren
of wijn); —con, rn. steen-dam (tegen
over-strooming), havendaan; —dicencia,
f. kwaadsprekerij; —ficencia, f. boosaairdiigheid, genedgdhedd tot kwaad;
—ficiar, v. tr. beheksen, betooveren;
bedérven; —ficio, rn. hekserij, schadelijke betooverong; heimelijke vergiftiging a. a.; omrecht, nadeel; —
^fico, a. onheil-forengend; kwaad-aardig, tot kwaad-doen geneigd; •—'olo,
an. gel. enkel-been; —star, rn. onwel-zijn, onbehågelijkhedd; —ta, f. valdes, hand-koffer; hacer la maleta,
' zijn koffer (s) pakken; —tero,
m.
koff ert jes of
reds -tass chen -maker,
-handeiaar; —tin, m. mantel-zak (v.
e. m i t e r ) ; —ton, rn. groot valles;
—volencia, f. onwelwillendheid; —
'volo, a. onwelwillend; —za, f. plek
• vol strunk -gewas.
mal/gastar, v. tr. slecht bestéden, versimijten;
—hablado, a. vuil-bekkig,
groot v. mond; —hadado, a. ongelukaanbrengend; —hecho, m. misdaad;
a. verkeerd gedaan, slecht gemaakt;
—hechor, -a, rn. f. mds-dadiger; —
herido, a. zwaar gewond; —herir,
v. tr. (i, ie) zwaar verwonden; —
humorado,
a.
slecht-van-humeuir;
kwaad-såppdg; —icia, f. kwaad -åarddgheid;
schadelijkhedd; boos -åardog
voor-nemen;
boos-aardiig
gezegde;
årgwaan. geslépenheid; —iciar, v. intr.
argwaan of achterdocht koesteren; tr.
verdénken, kwaad d e n k e n v a n ; r. argwaan krijgen, opvatten, vermoeden;
bedérven, slecht worden (spijs, drank);
—closo,
a. en m. f.
boos-aardig;
le ep..
målico, a. å"cido målico, appel-zuur.
mali/gnidad, f. kwaad-wilJjigheid, boos»
åarddgheid;
schadelijkheid, nadeeldghedd; —gno, -a, a. en m. f. rakker,
boos-aardig mensen; boos-aardig; schadelijk; Haga maligna, booze zweer;
—Ha,, f. manille (in 't kaartspel); spel
auet de vieren, twee tegen twee,
toet retouor of trdorruf —-na de ukdeeliing der kaarten — die dan de
troet as; —ntencionado, -a, a. en . m.
f. slecht-gezdnd (mensch)mal/mandado, a. ongezéggelijk; —mirado, a. onkdeseh, onbeleefd; —o, a.
slecht, kwaad; boos; ongezond, onwel; no es malo dat is niet kwaad;
lo eneuentro malo, dk keur 't af;

malla

jmalo! dat's leelijk! a. a.; jestoy de
maias! dk ben een ongeluks-vogel;
—ogrado, a. onspoed-vol, oogelukkdg;
miislukt; —ogramiento, m. = —ogro;
—ograr, v. tr. doen mislukken, ver ij delen;
de
hoop
benémen;
malograr el tiempo, zijn tijd nutteloos
zoek-br engen;
r.
misliukken;
een
vroeg-tijdag einde hebben; niet tot
rijpheid komen; —ogro, m. mislukking; —parado, a. ex slecht afgekoimen; mås -håndeld; in slechte toe stand; schade, beschadiging; onrecht;
eer-aanranding;
ont-trekking
eener
som; —parida, f. vrouw die een miskraam gehad heeft; —panr, v. intr.
een mis-kraaim - hebben; —parto, m.
m:s-kraam;
—portado, a. schunnig
gekleed; —querencia, f. (ond) afkeer;
—querer,
v. tr. hat en;
—quistar,
v. tr. in on-min
br engen,
tweespait
veroorzaken;
r.
zich
gehaat m a k e n ; —qulsto, a. onbemind;
—rotår,
v. tr.
zijn
goed
verkwdsten; —sano, a. ongezond (landstreek, kliimaat); —son ante, a. aanstootelijk; proposicion malsonante, onr e cht -za nnige stelling.
maltes, -a, ITL f. en a. Maltees, inwoner v. Malta, Malteesch-e.
maltra/tamiento,
m. slechte behandeling; —tar, v. tr. mis -handelen, slecht
bejégenen;
beschaddgen; —to,
m.
slechte behandeling, mis-håndeling.
maltrecho, a. er slecht af gekomen, mis handeld.
malucho, a. fam. sukkelend, 'n beetje
zdek.
malv/a, f. malva of maluv/e; ni al v a
rosa of real, atok-roos; nacido en
las malvas, van lage geboorte; ser
una malva, een zachtzinnig karakter
h e b b e n ; —-avisco, m. soort Mexikaansche maluwe, boom-maluwe (geneeskr.); —ado, a. boos-aarddg, slecht
(mensen); —ar, m. malva-veid; —
asfa, f. malvazij -wijn, -drudf; —ersaci6n, f. kne velar ij; onttrekking van
gelden bij verantwoordelijk
beheer;
—ersador, m. dem. die dat doet;
—ersar, v. (in)tr. zulke handelingen
plegen; —is, m. sootrt lijster; —iz,
=
malvis.
Mallor/ca, i. het grootste der Balearen;
(mallor)quin, mallorquina,
bewoner,
bewcenster
van
Mallorca,
Majorkaansch, -e.
mall/a, f. malåe; maas (v. brei-werk
•enz.); —-ar, v.-tjr. met- maldén bekleeden; mazen; — ero, .m. netten-maker;
mazer; —ete, m. voorzdtters -hamer (v.
e.
vrij-metselaars-loge);
—eto,
m.
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klopper in papier-molen; —o, m.
malie» of kolf-spel; malie-baan, kolfbaan; kolf (bij 'it spel); —orea, f.
Majoirea, het eiiland; —orquin, -a,
rré. f. e n a. Majorkaan, -sch, -e.
mam/a, f. toet; dikke lip; —å", f. moeder,
mama; —acallos, m. f am. sukk el; —
ada, f. zoog-tijd; Ami. bof, meevallertje; —adera, f. glazen zog-opvanger;
—ador, -a, im. f. zudger; —andurria,
f. Am. (';t) steeds boffen of voordeel
trekken; —anton, a. nog zuigend (dieor);
—ar, v. tr. zuigen (uit de botrst of uier);
fam. gewoon zudgen; —ario, a. v. d.
borst of uder; —arrachada, f. prul,
knoed -schildeir ij,
kno ed -boel; wårtaal;
—arrachista, m. klad-schilder; —arracho, on. onder-krudper (klein mennetje); kluchtdge ligu-ur; —elan, m.
tepel; klier-aehtighedd op de hudd; —
eluco, m. Mameluk; —ella, f, eikelvoirmiige aanhangsels onder de hals
v. soanmiige geiten; —ifero, a.: animales mamiferos, zoogdieren; —illar,
a. v. d. horsten of niers; —ola, f.
streeling of streek onder de
kin
(kind, oud mensch); fam. flikflooderij;
jmamola! larde! reken er maar niet
op; dile mamola, laat 'm ophoepelen;
-—6n, -a, an. i. en a. te4ang-zuigend
(Mnd); fam*, m a n die nog kinderachtug
doet; kalf dat nog zuigt; ook
=
mamola; -pk udtloopers, worel-seheuten; nest-veeren; —oso, a. steeds zuigend (kind); —otreto, m. verzameling
"aanteekenflngen, uit-fcreksels a. a.; f am.
lijvig boek of pak; fam. iem. die ergens te veel is; — p a r a , i. dubbele
deur;
vuur-scheran;
kamer-scherm;
adles wat binnens-kamers tegen kou
besehermt;
—paros, an. pl. (zeet.)
sichotten tussenen de hutten a. a.; «—
postear, metseien; toe- of over-pledsteren; —posteria, f. matsel- of pledster-werk; —postero, m. imetselaar, c e mént-werker; ~ p r e s a r , v. tr. beginnen
te temmen (paarden); —puesta, f.
rij steenen (in m u u r ) ; —puesto, m.
aanvulldng m. vul-steenen, kleine bloksteen; disparar a mampuesto, schieten waarbij men des stevigs als steunpunt voor 't vuur-wapen bézdgt; —
ujar, v. tr. lebberen, lurken (zuågeling).
man/å, rn. gestoid sap v. e. sooit
esch; manna; manna-gras; over-vloedig voedsel; —ada, f. deel v. e.
kudde
klein-vee;
hand-vol (vooral
5 oep-gro enten); a. nog
(fam.)
dn:
a manadas, bij tiroepen; —adero,
m. water-bron; herder over deel eener
kudde; a. vloedend, stroomend (water

manda

dat zijn helling volgt); —antial, m.
bron; a. stiroomend, alloopend, uit
een bron; —ar, v. intr. op-wellen,. opborrelen; intr. voort-komen; —atl, at
—ato, m. Am, Mex. Cuba zee-koe;
—car, v. tr. vermdnken (dat men hand
of arm mist);; —carrén. Am. m.
oude knol ( p a a r d ) ; — c e b a , f. bij-zdt;
—cebia, f. hoeren-huis; —cebo, m.
jong-mensch; (winkel-)beddende; mancebo mayor, eerste bediende; —cer,
m. hoere-kind; —cera, f. ploeg-staart;
—cilla, f. vlek; smet, on-eer; hartewond; —cillamiento, m. eer-bezoedeling; —cillar, ve tr. bezoedelen, vooral
wat sehdtterend wit of blank is;. de eer
bezoedelen; —crpar, v. tr. r. (zich) onder-werpen, tot slaaf m a k e n ; —co,
a. die hand of arm mdst; no ser
manco, ndet on-handig zijn, gauw z'n
handen gebraiken, ^gapperig" zijn;
quedarse manco, een afschiik krijgen
en 't opgeven; 'n water -vogel; m. pl.
vleugel-loozen
(vogel-famihe); —^om u n (de), adv. eendrachtdg; in samen -werking,
gemeenschappelijk;
(reehtst.) solidair; —comunadamente,
adv. in gezelsichap^ solidair; —comunar, v. tr. (reehtst.) de solidarkedt
v. versicheddene leden eischen of verklaren; zijn pogingen of middelen bij
dde v. e. ander voegen, voor ondernémiing; r. zich vereenigen, associ»
eeren; —comunidad, f. vereeniging v.
een of meer personen voor ondernéiruing; —cornar, v . t r . (ue) met de
handen omvér-wierpen en tegelijk de
nek verdraaden (stier), zoodat 't dier
machteloos neerligt; —cuerda, f. raddraading (foltening).
Mancha (la), Spaansche provincie.
manch/a, f. vlek, srnet, plek (v. e.
andere kleur); pl. zonne-vlekken; —
ar, v. fcr. (be)vlekken, bezoedelen, besmetten, flient en donker verdeelen
(schilderk.; trappen (orgel); —ega, f.
veei-kleurdg lint als kouseband; —ego,
-a, m. a. dem. v. d. Mancha, bewo-ner (bewoonster) van de Mancha;
—adizo, a. makkehjk te vlekken, licht
te bezoedelen; —6n, ni. vergir. v.
mancha; —uela, f. vlekje, smetje.
Manchuria, f. Mantsjo earije.
manda, f. aanbod, belofte; legaat; —
dero, -a, an-, f. boodschap-Sboper, iem.
wie men wat opdraagt; sjouwer; bode,
bediende v. e. kiooster; —do, m.
bevél, order; boodschap; hacer mandadoSj boodschappem doen (voor ander); hacer de «na via dos mandados,
twee vliegen in één klap slaan; —dor,
-a, m. f. die uit-stuurt, een bood-

nianclibula
schap laat doen; —miento, m.
=
—to; (rechtst) mandamiento para comparecer, aanzegging o m te verschijnen;
mandamiento de arresto, bevel tot
aanhoudimg; pl. los mandamientos, de
tåen geboden; los cinco (mandamientos,
de vijt vingers der hand; fam. corner
con los cinco mandamientos, met
de handen eten; poner los cinco
mandamentos, dem. bij de
kraag
pakken; —r, v. tr. bevélen, bevélvoeren, gelasten; aanbjeden, beleven;
zenden, sturen; legateeren; laten (met
andere w. w.); mandar venir, laten
komen; mandar al otro mundo, naar
•de andere wereld zenden (dooden);
mandar a paseo, laten op-hoepelen;
fam. mandar a puntillazos, een despotisch overwicht uitoefenen; mandar a
baqueta,
de
Mi na-rij den
(fig.);
mandar en jefe, als gebieder optreden, bevél -voeren; ir. zich bedwingen, zich volkomen beheersehen; m
elkaar ukkomen, zoodat men slechts
door de eene in de andere kan kompen (kamers); —rin, m. mandarijn;
—rinato, m, mandarijnsohap; —rna,
f. breeuw-hamer; —tario, m. mandataris, prokuratie -houder, gevolmachtdgde; —to, m. order, bevél, last,
mandaat; mandatum, voet -wassehing
op Dander dag voor Goede Vrijdag;
prokuratie, vol-macht; mandato apostolico, pauselijk mandaat o m een zaak
gratis af te doen.
Jtnand/ibula, f. kaak (vooral onder-kaak);
—ibular, a. k a a k - ; —il, ni. vooirschoot, schort; paarde-dek-kleed; —
ilada, f. voorschooit-vol; —ilår, v. tr.
glanzen (paard m. e. doek); —ile jo,
m. schortje; voor-schoot van
grof
doek;
—ilete, m. (zeet.) geschuitpoont-venster; — Hon, m. groot vooa>
schooit; man die steeds onder vrouwen is; laf-aard; —-o, m. bevel, gezag; beheer; -—oble, m. slag met
beide handen m. e. wapen; fam.
,,schrobbeering"; —6n, fam. gebiederig,
kommandeerend; —rågora, f, alruin,
toover-wortel; —ria, l a . karakterloos
(man, van wde men alles gedaan krijgt;
—ril, m,. mandril (grooite a a p ) ; —
ucable, a. fam. goed o m te eten;
—ucacion, f. fam, (hett) eten; R. K,
kerk; (het) eten der hostie; —ucar,
y.tr. fam. eten; -—ucatoria, f. fam.
iiets o m te peuzelen, eterij; maal.
mane/a, f. kkuster,- span-touw; —ar,
v. tr. kluister aanleggen (paard); —
cif la, f. slot (v. kerk-boek); wijzer
(v. uur-werk); renvooi-teeken in handvoarm op gedrukt stuk; zwengel, kruk;
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''—jable, a. (makkelijk) hanteerbaar;
bewerkbaar; —jar, v. tr. hanteeren;
betasten; ergens aankomen, dets aanraken; door de hand laten gaan, beheeren;
besturen, hestd&ren, leiden;
mennen; mane jar la palabra, vloeiend
spreken; r. met gemak handelen, zich
bewégen, goed zijn zaken beheeren; —
jo, m. behandehng, hanteering; streek,
handige manier van doen; bewéging
v. arm ot been; beheer; menning, besturing (v. e. paarcl); rij-school; —
ota,- f. kHmister; —ra, f. manier, wijze;
pl. manier en; adv. en maner a alguna,
op geenerlei wijze; de manera que,
zoo dat; mal y de mala manera,
heel slécht; pl» ook: gewoonte, zeden; •—s, m. pl. schim (v. e. doode);
-—ta, f. vilten wrijf -lap voor drukkers
en etsers.
manfl/a, f. tam. bij-wijf.
mang/a, f. mouw; spil (v. e. as, die
in de luns gaat); reis-z ak (aan 't
eind m. e. schuif); Am. Mex. jachtmantel; manga de Hipécrates, wollen
of vilten zak o m te filtreeren; zakvoirmig net; gonoot visch-net (in de
Middellandsche Zee); rij jagers om
de wolf in te sluiten; (zeet,) grootste scheeps-breedte, scheeps-buik; water -hoos; manga arrocada, pofmouw;
tener la manga ancha, veel door de
vingers zien (biecht-vader); , and ar
manga por hombro, zijn zaken verwaarloozen; ir de manga con otro,
met iem. samen-spannen; fam. tener
of tråer en la manga, klaar nebben;
pl. profijt, voordeel, nut; hand-slag;
mangas postizas f over-mouwen
(bij
arbeid); mangas de parroquia, een
trechtetr-vormig versiersel v. doek, op
een kruis a. d. vo^et v. e. kruisbeeld; —ajarro, m. fam. slobberige
slecht-gemaakte mouw; —ajo, a. Am.
P. on-nét, vuil; karakterloos; — anesa,
of
—ariesia, f. mangaan; „bruinsteen"; —-anida, f. listige streken, g e konkel; —anz6n, m. Am. P. kulak;
—lar, m. wosrtel-boomen-aanplant of
-boschje; —le, m. (Amerikaansche)
wortel-boom; vrucht daarvan; —b, m.
hand-vat; heft, steel; mangga (W.
en O. I. vrucht); mango of måstil de
guitarra, boven-eind v. e. gitaar; de
toon-oimvang erop; tener la sartén
por el mango, *t heft in handen
h e b b e n ; —6n, im. sjaggaraar; wederveirkooper; —onear, v. tr. fam. straatslijpen; zich beomoeien met wat ons
niet a a n g a a t ; —oneo, m. fam. b e moeizucht; straat-slijperij; —orrero, a.
fam. wat men telkens gebruiikt of
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ter hand neemt; . «let een heft (graf
mes); —osta, s langen-dooder; — ostån,
m. O. I. vrucht (manggis); —-ote, m.
mime, groote mouw; ,,'rol" tabak; —
uardia, t. niiuuir langs de laatste pijletrs
v. e. brug; — ueras, f. pl. (zeet.) seheepsgoot v. leer of geteerd doek; —uero,
nu. hrandslang-hooider; —ueta, f. bolspudtje; stijl v. e. glazen deaur, waaraan , de hengsel-duimen; hand-vatsel
v. d. schaar der laken-scheerders;
holanda de mangueta, soort zeer fijn
linnen; —uita, f. momwtje, sleuif; —
uiteria, f. bont-winkel; —uitero, m.
moff en-maker; —uito, in. soort lange
hand-sehoen van bont; ,ymitaine"; mof;
gloeiikousje.
mania, f. oianie.
mani/aco, a. =
—åtico; —atar, v. tr.
de hand-boeien aan-leggen; —-åtico, a.
die een imanie heeft; halve gek; zondeirling; —comio, m. gekkenhuis; spanet; —corto, a. lam, schriel; —da,
f. leger (v. wdld dier); verblijfplaats;
—do, a. verborgen, verhoJen; Am.
goor (vleesch); — festacién, f. betoogiing;
openbaring, te-voorschijn-tred i n g ; — f e s t a d o r , -a, rn. f. betooger;
•—-festante, m. f. betooger; —festar,
v. tr. (iie) doen blijken, vertooneri}
openbaar-maken; hekénd-maken; —
fiesto,
a. blijkbaar, klaax-blijkelijk;
duiideiijk; openbaar; poner de manifiesto, duidelijk doen blijken; m. manifest; open brief; tentoon-stelling v.
h. Heiilig Sakrament; — guetas, i. pl.
soort spillen, o m tooiwen aan vast
te maken, (op 't achter-kasteel v. e.
schdp), ook manijas; —ja, f. greep,
gevest; hand-vat; kkuister (voor paard);
ijzeren ining; ploeg-staart-hand-vatsel;
zwengel; —jero, m. opper -man (v.
werk-volk); (Mani)la, f. Manila; —
largo, a. lang-handiig; mild; —leiio,
-a, røL i. en a. Manileensch (sche),
ManiJaasch; —lia, f. handje; armband;
been-ring; hand-boei; —obra, f. handen-arbeid, hand-werk; (zeet.) wendingj besturing; bewéging van troepen, oet ening; hand-greep; listige toeleg, streek; —obrista, m. (zeet.) zeem a n die een schip goed bestuuxt;
krijgs^man diie goed de maneuvers uitvoert; a. goed maneuvireerend (troep);
—ota, f. kluister (v. paard); —pulacion, f. (hand-)bewerking, hanteering,
• (*t) door de handen laten g a a n ; —
pulador, die : bewerkt of door de handen laat gaan of hanteert; bemoe ; -al;
' —pular, v. tir. zie vor.; ook: bewerken y.
e. slecht paard, om 't, voordeelig. te
verkoopen; en zoo ook andere za-
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k e n ; —'pulo, m. band om de linker,
a r m (R. K.); hand-vol; —qui, m.
lede-pop; —r, v. tr. laten bestérven
(vleesch); —roto, an. en a. die alles
dol-zinnig verkwist.
manj/ar, m. spijs; lekker beetje; ontspanmng; manjar blanco, „blanc-mang e r " ; pl. kleuren (v. speel-kaarten);
—orrada, f. over-vloedig, maar n:et
fijn maal.
mano, f. hand; shirf; hand-vol; slamper .(in vijzel); zijde, kant: mano
derecha izquierda, rechter-, linkerhand, -zijde; wijzer (v. uur-werk); rol
(om cacao te vergriuiizen); beurt: es mi
jmano, ',t is pijjii be-urt; mano de obra,
handwerk, bewerking; tener la mano,
eerst aan 't woor.u zijn a. a.; slag,
trekspel); vooor-poot (v. e. paard;- &e
buena mano, uit goede bron; d a r a pa
mano, aanr eiken; dar la ultima mano
a . . ., de laatste hand leggen aan . . .;
besar las manos, de hand kussen;
tener a (bf a la) mano, bij de hand
h e b b e n ; lugar mano a mano, gelijkop spelen; alargar la mano, de hand
redken, helpen; poner la mano enclma,
er de hand op leggen; kastijden; si a
mano viene, per slot v. srekening, als*
't er op aan komt; poner la mano en
la horcajadura, de handen in de
schoot leggen; golpe de mano, koene
greep of zet; tener buena mano, een
gelukkige keus hebben a. a.; venir
a tas manos, hand-gemeen worden; de
larga mano, sinds lang; bajo mano
of por debajo de mano, onder-s-hands;
mano en mano, van hand tot hand,
v. d. een op den ander; de la mano
a la mano^ v. d. gever a. d. ontvanger; mano a mano, met iem. alleen;
tener mano, overwicht of gezag hebb e n ; se muevse a mano, wordt met de
hand bewogen; tomar en manos, onderhanden nemen; |que Dies nos tenga
de su mano! dat God ons bescherme!
echar mano a la espada, de hand
a. d. degen slaan; dar palabra y
.mano, pleehtig (trouw-)belofte doen;
dar una mano de yeso of de color
a. a., een eerste laagje pleister of
verf leggen; mano de papel, boek
papier; mano de hilo enz., hand-vol
garen, waarin verschillende strengen;
sentarse mano a mano, in twee-gesprek gaan zitten; ir a la mano, rnatigen; se le v a , la mano, hij geeft
te veel; se nos corrio un poco la mano,
wfl zijn wat royaal geweest; libro de
mano, handschrift; Ilevar la mano
blanda, zaeht behandelen; sentar la
mano, kastijden; tener l a ' m a n o , bewa-
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ken, streng bebandelen; tocar con
la mano, met de (hand aanraken; manos muertas, „doode h a n d " (rechtst.);
jugador de manos, goochelaar; dar
una mano de jabon, eventjes inzeenen';
estar mano sobre mano,. werkeloos
zijn; \a la mano de Dios! korn, laten
we rt imaa-r wagen a. a.; a mano
salva, veilig, zonder gevaar te loopen;
andar en manos de todos, bij i eder een
bekend ziin; cargar la mano, overdådig zijn; Ilegar de m a n o s a boca, onverwacht en ongewenscht komen; fami.
Ilevar por la mano, bij de neus n e b ben; dar de m a n o a tfn negocio, zaak
orgeven, ter zijde steilen; se me va
de la" mano, 't glåpt me uit de handen;
tener btienas manos, goed werk-man
zijn a. a.; venir con sus manos lavadas. met onrechtmåtige aanspraken
aankomen: vivir por sus manos, van
zijn arbeid leven; nonerse de manos,
er van doorgaan (paarden); comerse
las manos.'tras una cosa, iets heerlijks
gevonden hebben, zich de vingers
aflikken.
mano/brero, m. werk-man voor 't onderhoud v. waterieidingen; —jo, (m. bosie.
hand-vol; a manojos, over-vloedig, bij
handen vol; —lo, om., Emmanuel; m.,
—la, f. te Madrid: mensen nit de
werkende stand imet vrij-postige en
losse manieren; —'metro, m. manometer; —pia, f. ijzeren hand-schoen;
lederen hand-bedekking v. e. schoenmaker a. a.; zeer korte koetsierszweep; tela de manoplas, zijden stof
met goiuden bloernojes; —seable, a.
Åm. die met zich
laat ,, sollen";
—sear, • v. ta*, betasten; ,,beduimelen";
—seo, m. betasting; hanteering; —
tada, f. «lag met de hand; kaak-slag.
zekere uitval of stooit bij \ sehermjen;
—tazo, m. = —tada, (eerste beteekenis); —tear. v. tr. met de handen
ulaan, druk gebaren m a k e n ; —teo, m.
zie vor. en gebaire-rnakerij; —ton,
rru. stornip, slag met de hand.
manque/dad, f. gemos van hand of
arm.; gebrek; —ra, f. id.
rnarrs/edumbre, f. zacht-zinnigheid, vredigheid; rnakheid, tamhedd; —e]6n, a.
bijzonder -mak: —ion, f. verblijf; woning;
slaan-vertrek; hacer mansion, verblijven,
ziinintrek genomen hebben; hacer una
larga mansiån, ergens lang (ver)blijven; —ito, adv. kalmpjes, zoetjesa a n ; —o, a. zacht-zinnig; gedwee,
mak tam; bedaard (krank-zinnige die
vlagen heeft); m. leid-stier (v. wilde
stieren). ook bel-ham-?l;. —uetud, f.
= —edumbre.

manta

mantra, f. dek, deken; laken; paardedek; sjaal; Ilevar manta, geen enkele
trek hebben (kaart-spel, vrij plat); dar
una manta, „jonassen"; dar una m a n ta de palos, een dracht slagen toedienen; a manta (de Dios), rijkelijk;
fam. tomar la manta, een kwik-insmering onder-gaan
(tegen sifiiås);
pl. groote staart-veeren v. e. valk"; —
aterilla, f. grof doek voor dekken v.
pak-paarden; —eamiento, m. ('t) „Jonassen" in deken of laken; — ear, v.
tr. „ Jonassen"; —eca, f. boter, vet,
reuzel; al wat zali-achtig is; manteca
de azahar, oiittreksel v. oranje-bloesem; —ecada, i. boterham; —ecado,
m. soort licht deeg met boter en
suiker; soort „ijs" (melk-wit); a. ==
—ecoso, a. boter-achtig, smeeig; —
econ, m. lekker-bek; —el, m. tafellaken; åltaar-kleed; pl. tafel-linnen;
levantar el mantel, „afnemen"; —
eleria, f. tafel-goed; —eleta, f. vrouwe-manteltje; —elete, m. korte mantel
der Spaansche bisschoppen; stormseil erm; (wanenk.) soort korte kapmantel op de heim; —ellina, f. • =
—-Ula; —enedor, -a, m. f. hånd-haver;
onder-houder; uitdager (i, e. steek-ispel);
—ener, v. tr. (als tener) onder-bonden; hånd-haven; volhoiuden, verdédigen; uitdager zijn (i. e. steek-spel);
houden (zijn woord, su palabra); r.
stand-houden; pal staan; goed-blijven;
—enible, a. te onder-hånden; —enimiento, m. ånder-houd, „bestaan"; å n der-stand; mond-voorraad; —eo, m.
priester-mantel; gelijksoortige sitoidente-mantel; =
manteamiento, jonassing; —equera, f. karn-ton; —equeria,
f. boter-handel, -fabriek; —equero,
-a, m. f. boter-verkooper, -handelaar;
—equilla, f. toebereide en gespoten
boter en suiker; boter (handels-term);
—-equiUera, f. boter-vlootje; —ero, m.
handelaar in dekens, lakens en spreien; —-esona, f. (Valera) gemeene maid;
—illa, f.
Spaansche
omslag-doek;
borstkleed v. e. paard; pl. Imiers,
windselen; estar en mantillas, nog
in de windselen liggen; salir de mantillas. mensch, groot worden; pl. luiermand (als vorsteliik geschenk b.v.);
—IIlo, m. uitgespreide mest(-laag); —
0, m. lange zwarte dåmes : mantel;
kap-mantel van sommige monniken;
dek-mantel (fig.); schoorsteen-mantel;
—on, m. vergrootw.; sjaal; zeer lange
mantel (soms zeer kostbaar, vooral'
v. vrouwen uit het volk); pl. japonODlegsel in breede strooken van boven tot onder.

manual

320

marbete

loon te bepalen; —lar, v. tr. *t maalm a n u a l , m. hand-boek, hand-leiding;
loon nemen; —lero, m. molenaarsgebeden-boek; a. hande (n)-; trabajo
kneeht die 'tmaal-loon inneemt,
=
manual, handen-arbeid; makkelijk te
—I6n, m.
doen; kneedbaasr, rnee-gaand; m. pl.
hand-uitdeeling aan priesteirs brj de
maquina, f. rnachine, toestel; machinatie;
mås-, —brio, m. zwengel, hand-vat;
maquina de vapor, stoosn-rnachine;
—cordio, m. — manicordio, m. mudirijf-kracht; f am. sufferig, onbruikziek-instrument; —duccion, f. vaardigbaar mensen; maquina teatral, tooneel.heid der hand bij operaties (heelk.);
machinerieen; maquina de asador, spit—ductor, m. orkest-direkteur, kapeL
draaier, draai-spit.
meester; (Manu)el, Emanual; ( M a maquin/acién, f. machinatie, listige toenu)ela, Emanuela; <—factura, f- fal e g> — ador, -a, rn,, f. aanleggetr v. e.
briek (van handen-arbeid); — factukomplot a. a.; —al, a. machinaal,
rar, v. tr. vervaardigen, aanmaken (in
' werktuiigelijk, als een macine; —ar,
't groot, géneros manufacturados, m a v. tr. „kuipen", listige plannen smenufakturen): —facturero, a. v. e. faden;—aria, f. werktuig-kunde; „mekabriek met handen-arbeid; fabriek-;
niek", werk; machinerieén; -—ista, m.
—scrito, m. handschrift; a. met de
imachinisit: oiitvunder v. e. toestel.
hand geschreven; —tencion, f. endermar, m> en f. zee; mar bonanza, kalme
houd; onder-stéuning; håndhaving (der
zee; hacerse al mar, in zee gaan; ir
wet).
por mar, over zee gaan; estå la mar
manzan/a, f. appel; blok (huizen); —
muy alta, er staat een hooge zee;
al, m. of —ar, m. appel-boom-gaard;
mar de leva, woelnge zee; en alta mar,
—il, a. appel-achtig; —Hia, f. bekende
in volle zee; plena of plea mar,
wijn-soort; kamille (zaad); manzanilla
sprang -vloed; echar lanzas a la mar,
romana, gewone kamille; manzanilla
water in zee gooien; echar pelillos a
fétida, stinkende kamille; manzanilla
la mar, alle wrok veorgeten; mar en
loca, ververs -kamille (geel); —illo, m.
Ieche, wind-stilte; fam. meter la m a r
. gift-aop el-boom (rood-en-witte vtrtucht);
en un pozo, *t' oramogelijke willen; la
v
m a r sube, de vloed komt op; farn.
—0, f. appel-boom.
jla mar! een heele boel! heel erg."
man/a, f. vaaråigheid, behéndigheid; list,
streek; hebbelijkheid; bos hennep of
mara/bu, m. maraboet (vogel); pl. veeren
v k s ; darse mana, zich alle moeite
daarvan; —ca, f. kostbare Braziliaangeven, listig te werk gaan; mås vale
sche bals em; —gato, m. en a. nit de
mana que fuerza, list is beter dan
z.g. Maragateria (streek v. Spanje);
gewéld; —ana, f. morgen, ochtend;
ouderwetsche vrouwen-tooi; —nta, f.
adv. morgen; „morgen brengen"! por
een van de vele nåmen voor arrowla man ana, morgen-ochtend; de maroot; —-na, f. struik-gewas dat een
nana, - 's morgens; muy de manana,
weg onbegaanbaar m a a k t ; war-boel;
's morgens heel vroeg;' pasado m a verwikkeling, ingewikkelde toestand;
nana. over-morgen; manana sera otro
—-nero, m. en a. spel-breker; intrigant;
dia, morgen hebben we weer 'n d a g ;
. = —-noso, a.; —non, m. fa-opische
anica of —anita, f. eerste morgenvrucbl (anacardiium), kasjoe in W. I.,
krieken; — ear, v. tr. handig regelen,
djamboe-moniét in O. I.; —smo, m.
schikken, inrichten; —-ero, a. handig;
uiittéring, uitmérgeling, algeheele uitlistig, „glad"; —oso, a. bedreven, h a n putting; •—vedi (of vedis), m. vroegere
dig; innémend, wlnzaam; —uela, f.
kleine murat van versichillende waarde,
gewoon guite-streekje,
schelrnerijtje;
thans denkbeeldig; ook pl. „duiten" of
pl. m. f. fam. iem. die „door-kneed"
„eenten"; —villa, f. wonder, meesteris in zekere zaak.
stuk; steen-klaver; flor de la maravilla,
mapa, m. land- of zee-kaart; —mundj,
nacht-schade; a la maravilla, opperbest,
wereld-kaart (twee half-ronden).
wonder-mooi; por maravilla, wonder
boven wonder; a las mil mara vill as,
maquia/vélico, a. Machiavellistisch (v. d.
00 wonder-schoone wijze;-hacer mara»
leer v. Machiavelli); —velismo, m.
villas, wonderen verrichten (fig.) d e d r
die leer; (fig.) schurk-achtige politiek,
maravillas,
wonder-sohoone
dingen
gebruik -making v. imensichelijke zwakzeggen; maravillar, v. tr. verbazen, verheden enz.
wonderen,
bewondering
opwekken;
r.
maqui/la, f. (ver)maling; koren-, meelzich veirwonderen; —villoso, a. wonof clie-aandeel v. d. molenaar (bii
derbaarlijk; bewqnderenswaardig; uitwijze v. loon); een graan-maat ( i / g t deel
némend.
v. e. fanega, =
bijna 2 1 / 3 L.); —
landero, m. graan-maat om 't maal- ' marbete, m. merk-teeken, winkel-merk.

marca
marc/a, f. merk, teeken, handels-merk;
indruk; moet; kenteekenen; fiche (bij
'tspel); munt -stempel; ijk; hombre de
marca, man v. beteekemis; de marca
mayor of mayor de marca, befaamd,
berucht; de marca mayor, groot formaat; de mås de marca, boven of
buiten alle m a a t ; —ador, -a, m. f.
merker; .ijker;.—ar, v. tr. een indruk
achter-laten; «nerken; ijken enz.; bestemmen, aanwijzen; markeeren; marcar el campo, '£ terrein af-bakenen;
—asita, f. speer-kies (delf-stof); —ear,
v. tr. scheren (schapen dn Maart); —
eo, mi. 't scheren v. schapen dn Maart;
voorjaars -bewérking der
bije-korven;
•— ial, a. krijgs-, krijgs-haftig;. kranig,
ontzag-af dwirgend; aire marcial, krijgs håftdg uiterlijk; ley marcial, krijgswet; —ialidad, f.
krijgshåftighedd;
—0, rn. lijst (v. schilderij, enz.);, gewiiicht v. 8 ons (de helft v. e. Sp.
Iibra); standaard (voor maten en gew k h t e n ) ; maat voor water, dat men
verkoopt; sicboenmakers-maat; Duitsche
mark, ook naam v. e. onde munt;
Marco y" Canelo, J a n R a p en zijn
maat.
march/a, f. gang, loop; tocht; marsch;
vertrek; sobre la marcha, terstond; —
ador, m. (Am.) soldaat die uit^tekend
rnarcheert; —amador, m. = —amero,
m. douane-ambtenaar ddie de koopwaren met lood mexkt; —amar, v. tr.
van 't douane-merk voorzden; —amo,
m. merk-lood der douane; —ante,
a.
gewild,
goed-van-de-hand-gaand
(waar); soort stok-visen; —apié, m.
(zeel.) tree-plank; —ar, v. tr. loopen;
mareheeren; voort-gaan; r. vertrekken,
heengaan; opbreken; —itable, a. verwélkbaar, vergankelijk; — itamiento, m.
verwélking; —itar, v. tr. doen verwelken; ontzénuwen, verzwakken; r.
verwélken, verflensen; —ito, a. ver»
welkt; verflénst; dof.
lare/a, f. getij (eb en vloed); zeebrdesje; op 't water drijvend vuil;
straat-vuil; bespoeld deel v. h. strand;
—ado, a. v. h. zee-water geleden
hebbend; zee-ziek; —ador, -a, im.
f. farn. aarts-vervélende zåniker of
leuteraar;
—aje,
m.
scheep-vaart;
koers; —amiento, m. zee-ziekte; fam.
wee-making door gezeur a. a., ook:
door verldefdheid; —ante, m. ervaren
zee-man; —ar, v. tr. sturen (schip);
van streek brengen door geleuter, \
hoof d doen omloopen, wee maken;
zee zdek maken; r. zee-ziek woirden,
zijn; —jada, spring-vloed; tegen-zee,
deming; —magnum, Lat., m. onSp.
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metelijke ruimte of uitgestrektheid;
ontzaggelijke hoeveelhedd; verwarring,
éor-verdoovend lawaai; —o, m. zeeziekte; wee-hedd, rruisselijkhedd, duizeling; —ro, a. zee-(wind); —ta, f. opkomend
getij,
deining; —tazo, m.
„zee" (die men over zich krijgt a. a.);
hooge zee, plotseldnge onstuimighedd
der zee.
marfil,
m. slag-tand
(v. e.
olifant);
ivoor; — eno, a, ivoor-; ivoren.
marg/a. f. pak-linnen, soort grof doek;
leem, mergel; —ajita, f. speer-kies
(delf-stoi); —al, m. = —uera; —ar,
v. tr. met mergel bemesten; intr. hoog
op-stuwen of laag weg-loopen (zee);
—arita, f. madelief(je); parel; echar
margaritas a puerocs, parelen v6or
de zwijnen werpen; ook eigennaam,
Marga r et a; —en, <m. f. rand, kant,
oe ver; witte rand, „wit"; escribir al
margen, aan de kant schrijven; aanledding;. speel-ruiimte; gelégenheiid, vrije
tijd; —inal, a. marginaal, aan de
k a n t ; — i n a r , v. tr. aan de kant schrijven of drukken; de wdtte rand afpassen; —rave, m. mark-graaf; —
uera, f. mergel -groeve.
Maria, Marie, Maria.
mari/al, m. verzameling gezangen aan
Mafia; a. Maria-; —ca, f. ekster; m.
lammeiing; —c6n, m. man die alleen
vrouwelijk werk doet; —dable, a. echtelijk; —-daje, m. goede echtelijke verhouding; —dal, -a. • = —tal; —dar,
v. tr.; (fig.) bijeen-voegeri; — dazo, m.
goedig echtgenoot; —dillo, m. m.spunt v. e. man (echtgenoot); stoof;
—do, m. echtgenoot, m a n ; -—macho,
m. man-wiif; — m a n t a , f. boe-man;
—morena, f. fam. standje, ruzae; —na,
f. zeevaart-kunde; zee-macht, marine;
zee-lucht, -reuk; strand; zee-stuk; aspirante de marina, adel-borst; —naje,
m. zee-manschap, -beroep (ook —
n e r f a ) ; — n a r , v. tr. marineeren, op
azijn zetten; „inmaken"; bemannen
(schip); —-near, v. intr. (ter zee) varen;
—nerado, m. bemand (schip); —neria,
f. scheepsvolk; zee-manschap; —riero,
m. zeeman, matroos; meegaand schip
(met a n d e r ) ; —nesco, a. zeernans-;
—nguino, m . Am. soort muskiet; —-no,
a. zee-, van zee of zee-vaart; m.
zee-man, zee-officier;. —6n, rn. steur
(visch), = esturion; —posa, f. vlinder;
—posear, v.ajntr. fladderen als 'n vlinder;
—quita de Dios, .liiteveheetrs-beestje,
(Madrid: sansanita of coquita de San
Anton; —scal, m. maar-schalk; hoefsmid; mariscal de camtio, veid-maarschalk; —scalato, m. of malascalia, f.
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marjal
-scar,
maar-schalk-schap ;
v . intr.
schelpen zoeken aan ',t strand ; --sco ;
;
wierof
zeeTn., eetbaar schelp-dier
lucht ; -sma, f. drassig, onder-waterloopend land ; zout-put of' -bekken ;
- tal (of -- dal) a . V. d. echtgenoot ;
echtelijk ; --talmente, adv, op de wijze
v . echtgenoot, als man en vrouw ;
.e
--tatas,
f . p1. Am. snuisterijen, . prulsties ; -'timo, a . zee, bij de zee gegen ; fuerzas maritimas, zee-macht ;
Mari)tornes, f. h&berg-meid uit Don
Quijote, fare . hugneurig onoogelijk
vrouws-persoon .
marjal, m . moerassig, drasscg land .
marlo, m :_ Am. maïs-aar.
mármlella, f. eikel-vormig aanhangsel a .
d. hals v. sommige geiten ; -ita, f .
braadpan,
ijzeren
pot ; --it®n, m.
keuken-knechtje ; -aitonear, v . intr . als
zoodanig
dienst
doen ;
m.
'-of,
marmer ;
-oleno,
a.
marmeren,
marmer -achtig ; -gloria, f . marmerwerkplaats a . a . -olista, mrn marmerwerker, =graver, verkoopeg ; -oración,
f. marmering, gemarmerde toekoning
Oreo
a. a., ; marmer-achtig pleister ; ,
a . marmer-achtig = --oroso, a . ; -9
ora,' f . marmot ; -otear, vv intr. bin.nensmonds praten .
rara, m . katte-kruid (grom. plant) ; - ;o,
Sm mare-talc, mistel ; -ma, f. dik touw
(v . .hennep, ef es,parto), kabel, hijschtouw ; touw om ee kanon te sjorren ;
tinaroma de Arquimedes, rad met
dreggen om
rivier uit te baggeren ;

ander en Ia manoma, op het koord
dansen ; zich in een leelijke zaak
gestoken hebben ; --meat, v, intr . Am .
weifelen ; met alle winden knee-draaien ;
--mono,
ei.
koorde-danser;
(Am .)
weer-haan (fig.) .
marqués, m. markies .
ímarques/a, t . markiezin ; ®ado,m . markgraafschap ; ---ina, f. officiers-tent ; -ita, f . mankassier; --(es)ote, m . Am.
rooskl . suiker
marquet/a, f. koek ruw was ; -erffa, f .
inleg-werk (bout), beter : embutid :o.
mart/a, f . wijn-bouwers-hak; afwezigheid
van iets dat er moest zijn ; steenhouwers -hamer ; --aio, m. haan; a.
valsch-bedaard (stier tot aanvallen gereed) ; -ana, rn. varken, zwijn Moor,
Spaaosche afstammeling der Mooren ;
(Zigeuner, b . v. bij Cervantes) ; ---ar,
v. intr. ketsen (vuur-wapen), tam. misloipen ; --ass, adv . toen 's; je weet wel,
dat serie fameuze a . a. ; la noche de
matras, die serie nacht, je weet wel ;
asgum, m .. maraskijn ; -ido, a . (oud
en fem,) boos, droef, ter-neer-ge-
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más
slagen ; -mo, rrg. spel met platte werpsteentjes ; ontwijking v . e. slag ; telémstell~ing, bedrogen verwachting ; verspreking mss-slag ; „krijgertje" ; --oio,
In.
beirberisse-boom ; -On, mrn plat
werp steentje (zie margo) ; --oqui, a, en
m. marokkijn ; Marokkaan(sch) ; ==
oquin ; -ubio, m . wolfspoot (geneeskg.
plant) ; (Marr)uecos, m . Marokko ; --uilenla, f . flikflooierij, ongentieénde aanhalsrij ; P-ijlego, m, flikflooier ; a . aanhalerig, flikflooierig .

marsellés, a, en m . f. (-esa) van Marseille, bewonér v . M . ; soort geborduurd buis .
marsopa, f. bruin-visch of zee-varken .
mart/a, f. marter(-bont) ; márta cebellina,
sabel-dier, -bont ; -a,gón, m.i . Turksehe
lelie ; f. -agona, Earn. leep ; -e, m .
Mars ; --eb, gym. (weinig, fem.) jaloezie,
minnenijd ; minnarij, verliefdheid ; -es,
m1. dinsdag ; manes de carnestolendas,
vasten-avond ; -ijlgig, f. gaf
illazo,
ah. hamer-slag ; -illador, m . smeder,
werk-man bij de plet-hamer of moker
a . a, ; -ijlar, v. trr hameren ;
-tijg,
m. hamer, klopper (a. deur) ; martillo
con
orejas, leidekkers-nijptang ;
a
macha martillo, vast (gelooven, weten),
onverwrikbaar ; martillo pilo-n, plet-

hamer (machinaal') ; a m~arttllo~ met pf
door hamer-slagen ; -ina, f . soort zeeaal; Martine, Martien ; -In, Maarten ;
martin del rio, m . ijs-vogel ;
mete, m.
gier-zwaluw ; zilver-reiger ; pléf-hamer
door molen bewogen ; papier-molen ;
picar de martinete, de sporen geven ; -ingala, , f. list, leepheid ; zekere figuur
v. h . monte-spel ; --rotco, mrn klepgeest ; -iniega, ff belasting op ' St .
Maartens-dag betaald ; -n pescador,
m..
-in del rig ; '-ir, m- f . martelaar ; --trio, ene martelaar-schap, marteling ; -inzag, v. tr . martelen, gruwelijk kwellen ; r, zich áf -màrtelen a . a ;
.
-hologig, m, boek der martelaren .
mart/al, a . maartsch ; --o, rn. Maart.
ras, conj. maar, doch .
trias, adv . meer ; liever ; plus (nekenk .) ;
langer (v . tijd) : tan cuarto de. !hora
ruis ; quiero mis, ik wil trieer ; mis
vale tarde que nunca, beter laat dan
nooit ; trias que, ofschoon, alhoewel ;
mok : al was (zou) 't ook dat . . . ; ras
que me mate, al was t ook dat hij (zij)
drie doodde a mis de, behalve (nog) ;,
por mis que, hoezeer ook ; wat ook : por
mis que V. digs, wat u ook zeggen
snag ; a lo mas, op z'n hoogst ; mis
real intencionado, met heel slechte bedoelingen ; los mis, de theesten, 't
meerendeel; cuanto mis se tiens, mis

i
se quiere, hoe meer men heef t, dies te
meer verlangt (wil) men; la quiere
tanto mås, cuanto es amable, hij fcoudt
des te mear van haar, daar ze beminnelijk is; quierø mås esto que eso, ik
heb liever dit dan dat; mås de, meer
dan (zonder veirgelijkiLng); mås y måg!,
hoe langer hoe meer, steeds meer;
tiene mås de mil libros, hij heeft meer
dan duizend boeken; no mås que, niet
meer dan = slechts; a mås eorrer,
ijlings, vliegensvlug (loopend); a mås
tardar, op z'n laatst; sin mås acå ni
mås alla, zonder boe of ba; sin mås
ni mås, zondeir eenige aanleiding; mås
bien, veeleer; lo mås antes, zoo. spoedig mogelijk; cosa de poco mås o
menos, zaak van weinig beteekenis;
mås © menos, zoo ongeveeir; a cual
mås, o m 't hardst, o m strijd; era ya
mås de la una, 't was al over één; équé
mås da? wat kan 't schelen? segando
a mås y mejor, druk rhaaiende.
masa, f. deeg; samen-stelling; mørtel,
(metsel-kalk; massa; totaal-bezit; masa
cocida, kooksel ( = masse cuite, bij de
sniker-bereiding); —cotudo, a. «klef",
b.v. brood; m. op-éen-hooping.
masca/bado, a. ruw (suiker); — djira,
f. kauwing; -—r$ v. tr. kauwen; mascar
retama, ,,'t land" hebben; estå mascando tierra, (hij) is dood; mascar
tabaco, pruimen; mascar hjerro, „ijzer
kauwen" (d. w. z. twee vingers aan de
venster-traiién hebben); '—ra, f. masker; -maskerade, gemaskerde gekostumeerde toroep; m. f. gemaskerde; —
rada, f. maskerade; itroep gemaskerden
of gekoeitumeerden; —rero, -a, m. f.
masker -handelaar of -verbuuirder; —
rilla, f. maskertje (alleen vooir 't bovendeel v. h. gelaat); —ron, ara. kariatide
(steun-beeld onder balkon a. a.); smoel,
tronie; mascarén de proa, voorsteyenbeeld; opgeblazen dikzak.
mascu/jar, y? tar. tam. onverschillig of
moeilijk i ets kauwen; kauwen (zijn
woorden), en dan = —Har; —!ino, a.
mannelijk (ook. nkt-taalk.); sexo masculino, mannelijke k u n n e ; —-Har, v. tr.
kauwen (zijn woorden); '-—lo, a. m a n nelijk.
mase/ra, f. deeg-, brood-trog; —ria, f.
meierij, boefdeirij.
masiliense, a. en s. = marsellés ('t eerste
meer de oude naam),
masen, m. dikke groote massa enz.; soort
deeg om hoenders enz,. vet te mesten;
vrij-jnetselaar; —-eria, f. vrij-metselarij;
—ico,-'f. • vrij-métselaars-, v. d. vrijxnetselaars.
masor/a, f.
massorah
(Hebreeuwsche
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over-levering, tekst -kritiek v. h. Oude
Testament; —éiicø, a. daarop betrek
kiug, hebbende.
mast/elero, m. (zeet.) mars-steng; —icacion, f. vermaling, kauwing; •—icar, v.
tr. kauwen; —icador, = -—igador, m r
kauwer;
kau w- of drenk-gebit (v.
paard).
måst/il, m. (zeet.) mast; måstil de guitarra, a. a., hals v. e. gitaar a. a.; —in,
m, dog.
masto, m. (Ar.) boom waarop een ander
geént; —odonte, m. mastodont; —
ranzo, m. wiilde munt (pl.); —uerzo,
m.\ tuin-kers; —urbaci6n, f. zelf-bevlekking; —urbarse, v. r. onaneeren.
mata, f. struik(-gewas); plant; bloemstergel; (fig-) fraaie haardos; eerste
scheut v. e. plant; mata parda, .hraarristruik; saltar de mata, op-eens voorden- dag koiruen; salto de mata, plotselinge aanval a. a.; seguir hasta la
mata, achter-volgen; todo es matas
por rozar, 't is een nételige zaak; —
cån, m. oude,
honden-afjakkerende
håas; steen-worp naar een hond; ver»
gif voor honden; afbeulend werk;
soorfc kaart-spel; groote puiin-steen; pl.
— schiefgaten; «-candelas, m. snuiter
v. (kaars); a matacandelas, bij opbod;
stillet jes, heimelijk; —chin, m. hanswoxst, kluchtige danser; pl. kliuchtige
dans(esrs); —chinada, f. hans-worstige
p ets en-maker ij; —dero, rn. slachthuas;
•—dor, ant. moordenaar (ook van veien);
een der drpe hoogste kaarten bij 't
hotmbre; dooder (v. d. stfer bij 't
st) ; ere-gevecht), vdornaamste m a n ; —
dura, f. rug-sehaviing (v. e. paard);
rauwe plek; dar en las mataduras, de
vinger op de wond leggen; — fuego,
im. brand -spuit; pl. brand -we er; —
hormigas, m. eenvoudige voet-ganger;
—judio, m. harder (viseh); — lahuva
of lahuga, anijs; —lobos, m. gele
wolfs-woritel; —16n, m. magere knol
met vermo eiende draf; —lotaje, m.
scheeps-viktualién; Am. ba gage en
provizién voor lange reis; fam. prulleboel; rommel; —lote, = —lon; —
moros, m. zwetser; -—nza, f. slachting;
slatcht (v. e. varken tegen St.-Maarten); voorraad verduurzaamd varkensvleesch;
varkens -slachittij d;
slacht varkens; hard-nékkig aanhouden; —
polio, m. geel-hout (verf-plant); —r,
v. tr. dooden; uit-doen (licht a. a.);
gruwelijk vervélen; de matar, dat je
'm, (haar, u) doodmaken zou; estån a
matar, ze zijn als vuur en water; a
mata caballo, in vliegende haast; r.
een door-geréden rug krijgen (paard)
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enz.5 —rife, slachter die de ossen
slaclif, —-sanos, im. kwakzalver;—siete,
m. „zeven-dooder", zwetsex, srioever.
mate, m. schaak-mat; „mate"-tee (in
Paraguay)^ of halve kalebas waaruit
men die drinkt; a. dof, mat; dar mate,
af-dwingen;
iem. met zijn bukenkanejes „plagen"; -—ar; r. Am, yerba
mate, drinken; —måticas, f. pl. wiskundc; —måtico, a. en oi. f. wiskundig(e); —ria, i. stof (de); • grond-stof;
onder-werp, zaak; uitwerpselen; etter;
materia parva, lichte maaitijd die men
's morgens mag gebrudken zonder de
'^våsten te breken; geringe wets-overtre ding, materia de esiado, staats-zaak,
-aangelégenheid; materia médica, hand r
lei ding voor de beredding v. geneesmiddelen, alle grondstoi voor geneesmidd.; materia sumaria, kleine zaak
(in rechten); primera materia, grondstof, meer materia prima; materia de
qro y plata, staaf-goud en -zilver;
entrar en materia, op een zaak ingaan;
—ria!, a. stoffelijk; gedégen, zwaar;
lijvåg; grof, plat; m. ('t) stoffelijke;
leger-itrein; materieel; pl. materialen,
bouw-stoffen; „kopie" voor de drukj
—rialidad, f.,- stoffelijkheid; oék: vergeeflijke zonde uk onwétendheid; —
rialismo, m. materialisme; —rialjsta,
m. f. materialist; —rializar, v. tr. beliehamen, stoffelijk maken; .—rnal, of
—-rno, a. imoedeiiijk, moeders-; pariente ' m a t e r n e , , familie -Md v, moederszijde; lengua materna, moeder-taal;
—rnidad, f. moedersehap.
matico, m, Am. P. 'n peper-achtige
plant (wond-heelend, oliebevattend).
mati/nuefo, m. tuamelaar (poppet je); —
ta, ii bloed-steen; —as, m. schakeeriing, kleuring, tint; gering verschil;
—zado, a. bont-getint, met kleur-.
schakeering; m.
kléuren~méngeling;
aanhrengen van verschillende kleuren;
(wapenk.) met anetaal gevlekt, „gespdegeld"; —-zar, v. tr. met verschil lende kleuren tinten; kleuren, tinten.
rnat/oJG, m. zout-struik (levert natron);
wilde sitnuik v. e. matorrai; Am. Cuba,
nieuwe looit aan boomstomp; —6n, m.
opsnijder, z wets er; ruzie-maker, vech' tersbaas.
matorrai, m. woeste grond met heide
of laag struik-gewas; — ilio, m. boschje
v. laag struik-gewas.
matoso, a. bedekt met laag struik-gewas
a. a.
matra/ca, f. soort ratel in gebruik in
de R. K. K. bij de mis; voor-de-gekhouderij; fam. dar matraca, stékelig v
heden
of
sehimpscheuten
naar 't
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maxima

hoofd gooien, voor de gek houden;
„.—quear, v. tr. id., ook zonder kwade
bedoeling; —quista, m. f. lem. die
schknp-scheuten, hatelijkheidjes , zegt;
—z, m. fiool, lang-halzig flesehje;
distilleer-kolf; zware pijl v. e. handboog; zeepzieders -werktuig.
matr/ero, a. leep, slim,; —-icaria, f.
moeder-krudd; ---icida, m, f. moédermooirdenaar;
-^-icidio, m.
moedermoord; -—Icula, f. leden-lijst, lijst van
ingeschrévenen; scheeps-register; aannionstering van matrozen; .'—-icular,
v. tr. inschrijven (als lid, student enz.),
aanmonsteren; —imonial, a. huwelijks-;
—imonio, m. huwelijk, echt; echtpaar,
getrouwde menschen; matrimonio consumado, voltrokken echt (na vleeschelijke gemeenschap);
matrimonio
putativo, onwettig huwelijk (door onbekendheid met bestaande belétselen);
matrimonio rato f onvoltrokken, maar
toch gesloten huwelijk; fam. matrimonio por detrås de la iglesia, „met de
linkerhand"; —iterise, a. en m. f. =
madrileno; —iz, f. baar-moeder, matrijs; vorm» (om te gieten a. a.); minuut
v. e. akte; moer (v. e. schroef);
iglesia matriz, moeder-kerk; lengua
matriz, stam-taal; —*ona, f. matrone;
vroed-vrouw of die daarvoor fungeert;
—pnal, a. matrone-; mooie geurige
bloemen dragend (plant); —onaza, f.
ste vage indrukwekkende matrone.
maturrango, m. Am. Ven. slecht ruiter.
matut/e, rn. smokkel-handel, -waar; —
ear, v. intr. en, tr. smokkelen; —ero,
m. smokkelaar; —-inal, a. ochtend-,
morgen-; v. d. matten; —ino, a. van
de morgen-uren»
maul/a, f. oplichterij, valsche schijn;
fooitje (aan boodsehapper of dienstbode); lor, -prul; lichte-kooi die zich
fatsoenlijk
voor doet; mi. oplichter,
„flesschen-trekker"; buena maula, iron.
lekker brokje; —-erla, i. uitdragers»
winkel; oud-réest(-zaak);
oplichterij,
veiinzerij; —ero, m. uitdrager, handelaar fn oud-roest; (fig.) leeperd, huichelaar, -zwéndelaar; —on, m. groote
oplichter enz.maull^ador, a. miauwend; —ar, v. intr.
miiauwen; —ido, rn. gemiauw; = -—©»
Mauri/cio, m. Maurits.
mausoleo, m. praal-graf; praal-bed.
maxilar, a. kaak-, v. dJ kaak.
måxim/a,
f.
grond-regel,
leef-regel;
spreuk; (muz.) maxima, noot van acht
twee-kwarts-maten;
—e, adv. f am.
vooral; des te meer; — o , . a. grootst,
voornaamst; —um, rn. maximum, grootste aantal; hoogste prijs.

maya
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m a y a , f. mei-koninginnetje; made-Mefje;
clcwn; —ador, a. =••= maullador; —al,
rn. boom v. e. olie -molen; dorschvlegel; —ar, v. dntr. -— maullar; —eto,
rn. stamp-hamer v. papier-molen; —-0,
m. Mei; mei(-boom).
mayor, a. meerder-jårig; grooiter, grootst;
ouder, oudst; mayor de edad, oudste
(in jaren), ook: meerderjarig; hombre
mayor, bejaard man; causas mayores,
zaken waarover de Hellige Stoel te
beslissen heeft; Ferias mayores, Heilige Week; m. majoor; sargento mayor,
sergeant-majoor; estado mayor, siaf
(v. h. leger); hoofd-kommdes,. eerste
bureau-ambtenaar of -beambte; m. pl.
drie voornaamste zeilen; voorouders;
adv. por may>or9 in 't groot; levantarse
a mayores, zich vrijheden veroorloven,
een famdliare toon aannemen; no habrian las cosas «llegado a mayores,
zouden de zaken nie-t zoo org geloopen zijn; cosa mayor, dels bijzonders, als bijw. erg, bijzonder; —al,
m. opper-herder; geleider v. e. huur-reiswagen; leider bij de oogst-werkzaamheden, —azgo, m. eerst-gebooirte-recht
in Spanje; majoiraats-goed; f am. oudste
zoon, aan wi,e *t majoraat toekomt;
—doma, f. huis-be stiers ter, vrouw v. d.
hofmeester; —domla, f. opper-kelnerschap; betrekking
van hofmeester,
xentmeester of kerkmeester;—domo,
m. rent-meester enz. (zie 't vor.); —
ia, f. meerderhedd (ook van stemmen); rneerder-jårigheid; majoors-bureel; —idad, f. meerderheid, mcerdere voortréffelijkhedd; —ista, m. student v. h. -hoogste jaar voor 't Latijn;
— mente, adv. vooral, voornamelijk,
bovenål.
mayuscula, f. en a. hoofd-letter.
maza, f. knots; hei-blok; dik einde v. e.
biljart-kcu; åartsvearvelend prater; blok
hout aan de staart v. e. hond (op
karnaval); dikke staaf; kruiderij; la
maza y la mona, onafscheddelijken;
—cote == —gote, m. mortel .of cement, kalk, zand en baksteen-gruis;
zeer dikke ragout, zonder saus; å artsvervelende zeur-kous; —da, f. slag
m. e. knots enz.; dar mazada, nadeel
berokkenen; —morra, f. (zeet.) overschotjes van scheeps-beschudt; gevangends-kost der dwang-arbeiders; gruis;
Am. (Peru); spijs van mais-meel met
honing en suiker; —pån, m. „marsepein" (suiker en amandelen); —r,
v tr. m e : een knots enz. slaan, kloppen, mazar la ieche, melk kårne.i.
mazmorra f onder -aardschc kerker ^bij
de Mooren).

medalla

mazo, rn. dubb eie houten hamer; moker;
bundel, pak (liinten of andere ,,garenen-band''-ajrtdkelen); lomperd, onhebbelijke vent; vervélend loeder; heiblok, stamper; wol-breker; pak-stok
(der boek-verkoopers); mazo rodero, m.
groote houten hamer (op scheepswerven); mazo da carreta, naaf; —
neria, f. metsebl-werk; kerk-zdlver; reledf-werk; —r ca, i. spil-vol garen;
voorstelldng daarvan als versiering van
spillen eener leuning; mais-aar, -kolf,
fig. rist; —rral, a. grof; lomp, ruw.
mazurca, f. mazurka.
mea/da, f. hoeveelheid urine in eene
keer; =
—dura; —dero, m. fam.
water-plaats; —dos, m. pl. urine; —
dura, f. — —da; ook: water-straaltje;
—ja, f. „oortje", denkbeeldige kleine
waarde; —ndritå, f. meandriet, steenachtig poliepen-skeiet; —r, v. tr. en
intr. urineeren; —to, m. (ontleedk.)
leider, kanaal: mcata urinario, pis-buds.
mecån/ica, f. werktuig -kunde; mechaniek, uur-werk; tam. machinatie, lage
strcek; '—ico, a. werktuigelijk; arte
mecånica, hand-werk; ook: h a g , onwaardig; m. werktuig-kundige, werktuig-maker; —ismo, m. mechanisme;
bewérktuiging.
j mece/dor, m. werktuig om wijn in de
knip, of zeep in de ketel te roeren;
—dora, f. wip- of schommel -stoel;
i
wiegster; slaapliedje; —dura, f. roering,
I
(het) roeren (v. e. vloeistof); —nas,
•j
m. Mecenas (bevorderaar van kunsten
en wetenschappen); —r, v. tr. roeren;
i
wiegen;
schommelen,
heen-en-weer
wiogelen, heen en weer bewégen; lonken (m. d. oogen); r. Bchommelen»
zich wiegen; 't lichaam heen en weer
j
bewégen, als dem. die bedrémmeld is.
• mech/a, f. pit (v. e. lamp), lont; vlok;
;
pluksel; stukje lardeersel; lok; vlok;
j
Am. bijtende spot, voor-de-gek hou|
ding; fam. alargar la mecha, „uithaj
len", meer uitgeven dan g;ewoonlijk;
I ' aguantar la mecha, zich schikken, ge;
duld oefenen; —ador, rn. die 't vleesch
!
of gevogelte lardeert; —ar, v. tr. lardeeren; —era, f. gereedschap o>m te
lardeeren; —ero, m. pdt (v. e. lamp),
brander; lont-stok; —-ificar, v. tr. Am. P .
voor de gek houden; —inal, nu. duivehokje (dn duive-til), duiive-gat; schavotgat* —on, rn. groote lont of vlok; —
oso, a. vlokkig.
medall/a, f. medalje, penning; —ero,
m. kast voor medaljes of penningen;
penning-kabinet; —ista, rn. penningkundige; —on, m. medaljon; groote
penning.

médano
médanø^ ra. zand-hoop bijna aan de oppervlakte v. h. water, waar dit ondiep
ås; Am. Peru, duin.
media, f. kous; halve fanega gr aan a. a.
(bijna drie sehepel); —cana, f. hollijstwerk aan muren; gereedschap om dat
te maken; vijl; frizeer-ijzer; -—cion, f.
tussenen-komst; tusscnen-ruinite; splitsing v. e. kerk-zang; —dor, -a, rn. f.
tussenen-persoon; •—na, f. rug-stuk v.
koé of os; ring aan ploeg-dissel; soort
zwart brood; —namente, adv. tamelijk;
zoo z o o ; — n a r a n j a , £.. koepel; —nerfa,
f. ('t) aan-een-shiiten (v. huizen a. a.);
—nero, a. scheidings-(rnuur b.v.), tusSichen-liggend of -staand, pafed medianera, tussenen-wand, -røuur; m. f.
bemiddelaar; —nia, f. middel-matigheid; gematigheid (in iemands eisehen
b.v.); welgestéldheid; gemiddeldheid;
midden, midden-deel; —nidad, i.
=
't vonigé, en: tussenen-liggend hellend
terrøin; —nil, a. =
—nero; pared
medianil, tussehen-mjuur; —nista, m.
leerling van de midden-klasse -føe voor
Latijn); —no, a. (ontleedk.) midden(ader b.v.); -middel-matig; gemiddeld;
tamelijk; pl. je klasse-voor 't Latijn;
—noche, f. rmiddernacht; maaltijd die
de våsten na middernacht breekt; —
nte, adv. door rruiddel van; mediante
lo cual, door middel waarvan; m e diante que, aangezien; mediante Dios,
zoo God wil; —r, v. tr. intr, half
vullen; intr. verzoenend tusschen-beide
komen, in *t m i d d e n zijn, tussenen-in
zijn, zich erbij voordoen; median dificultades, er doen zich moeilijkheden
voor; —stino, a. midden-; vena mediastina, ader v. h. middel-vlies; m.
middel -vlies; —-tizar, ' v . tor. „media(tizeeren" (vorst, land a* a. ontheffen
van o<nmiddellijke afhankelijkheid; —
to, a. middellijk; —tor, -a, m. f. bemiddelaar; hombre-spel (kaarten).
tnedica/cion, i. behandeling (v. e. zåekte);
—1, a. genees-kundig, medisch; —
mentar ? v. tr. medicineeren; — mento,
m. genees-middel; —mentoso, a. genees-kråchtig; —-stro, m. prul-dokter.
mediceo, a. v. d. Medici; planetas médiceas, tme&iceisiche planeten (satellieten v. Jupiter).
medici/na, f. genees-kunde; —nal, a,
genees -kråchtig; -—nar, v. tr. medicineeren; —6n, i. meting; meet-loon.
médico, m. genees-heer; médico de
cabacera, huis-arts; médico de apelaci6n, konsulteerend; médico espiritual,
geestelijk, d. i. biecht-vader; a. genees-kundig.
medi/da, f. maat, maat-regel; maåt-staf;
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guardar la medida, imaat-houden (muz.);
a medida que . . . naar-mate . . .; a
medida de, in overeen-stemming met;
(fig.) tomar las medidas a una persona, iemands karakter opneanen; fam.
ajustar las medidas, zegt men van
een uitleg o m een rnisslag te bewijzen,
na te gaan a. a.; —damente, adv. met
mate, wel-overwogen; —dor, -a, m. f.
iem. die een boerderij voor de helft
neemt met éen ander; die halveert.
medio, m. midden; (meest pl.) middelen;
en el medioi, in 't midden, te midden;
por medio, dwairs door; par medio de,
door bemiddeling van; en medio de,
te midden van; quitar de en medio,
uit den weg ruimen; por medio de,
door middel van; ponerse de por
medio, tusschen-beide komen; a. en
adv. half, ten halve; a medio camino,
halverwege; a medio abrir, half open;
parecer medio, gevoelen dat het midden houdt; ha dado la media, 't is
half geslagen; media mesa, bediendetat el; medio cielo, deel v. d. meridiaan boven de horizon; medio término, gemiddelde; a media rienda,
in korte galop; medio partir, halveeren;
a medio de, ten halve; de medio a =
medio, geheel en al, volkomen, ten
volle; —ere, a. middel-måtig; —cridad,
f. middel-måtigh eid; —dia, f. middag;
Zuiden; viento de mediodia, zuidewind; —luto, m. halve-rouw; vlindersoort; —punto, m. steunboog.
medi/r, v. tr. (i) meten, oprneten, uit-'
meten; medir el tiempo, de tijd benutten; medir las armas, duelleeren;
(plat) medir las costiilas, afranselen;
r. ziich meten; elkaar opnemen; —
tabundo, a. peinzend; —taci6n, f. overpeinzing, stil gebed; —ta dor, m. f.
en a. die overpeinst; —tar, v. tr.; intr.
een stil gebed doen; —tativo, a. tot
peinzen geneigd.
Mediterråneo, m. Middel -land -sche Zee;
a. kl. 1. middellandsch.
medr/a, i. toe-name, groei; beterschap,
voor -mt -gang; voordeel, baat; —ar,
v. intr. groeién, grooter worden; aangroeien, toe-nemen; bloeien fig.,, gedijen; voor-spoed hebben; tr. doen
gedijen, voorspoed doen hebben; que
asi me medre Dios, zoo waarachtig
als God; s'medrados estamos! we zijn
wel afl; — o , m. = medra, en: vorderingen, vooruitgang; —oso, a. vreesaichtig, schuchter; scririkkelijk, schrikbarend.
médul/a, f. merg, pit; (medul)ar, a s v . h.
merg, m e r g - ; (medul)ina, i. plantemerg; (medul)oso, a. merg-achtig.

mefitico
mefitico, a. kwaad-aardig (dampen, vioeistoffen).
mtgåmetro, m. megaméter, instrument
voor 't meten deo: ster-afstanden; id.
o m op zee de flengte" te bepalen.
mégano, m. dum.
megaierio, m. niegaterium, (voor-wereldlijk dier). •
[mengen.
mejer, v.tr. (Pardo. Bazån, Gal.) klutseri,
mego, a. zacht(-zinnig); vreedzaam,
mejic/ano, -a, nu. f. .en a. (beter mexicano),
Mexicaan(sch);
(Méjic)o,. rn.
Mexico, zie Mexico.
mej/ido, a. geklutst met melk en suiker
(ei); — Hia, f. wang, koon; —illen,
m. soort eetbaar schelp-dier; —or, a.
en adv. beter; tanto mejor, zooveel te
beter; estå" mejor, hij (zij) is beter
(van gezondheid b.v.); a cual mejor,
o m strijd; de lo mejor, van 't beste,
ook: opperbest als bij w.; —ora, f.
beterschap, verbétering; aan méde-erfgenaam toegekend vooarrecht; beroep
op hooger rechteir; —oramlento, m.
verbétering vooiruitgang; —oran a, f.
mao-joléin (bloem); —orar, v. tr. verbéteren; bevoorreehten (erf-genaam);
in hooger beroep komen; mejorando
lo presente, gezwegen van betere,
mooiere (van de aanwezigen niet gesproken); intr. beter worden; r. beter
worden, vooruit-gaan (in gezondheid);
(zeet.).elders ankearen; -—orfa, f. beterschap; verbétering; —unjes, m. kwakzalvers -middelen; poespas.
mel/ada, i. geroosterd brood in honing;
—ado, a. honing-kleurig;
goud-vos
(paard); —aducha, f. soort melige
appel; — adura, f. dik sap (bij svikerbereiding); —ampo, lamp m. schermpje
voor de tooneei-knecht; —ancolfa, 1.
wee-moed;
zwart-galligheid;
zwaar•mjoedigheid; —ancolico, a. wee-moedig; zwart^galig; somber; — ancolizar^, v..tr. bedroeven, wee-moedig stemm e n ; r. zoo worden; —anita, f. tmelaniet; —anosis, f. gel. gele koorts; —
anto, m. melantus (plant); —ar, v. tr.
(ie) . verdikken
(suiker-riet-sap door
verhiiting); m. kleine witte zeer zoete
Spaansche* vijg; —aroso, ni. soort
citrqen-boom met roos -geurige vrucht.
melas, m. (ziektek.) zwarte vlek op de
huid.
mel/aza, f. melasse; —cocha, f. soort
peper-koek; in koud water verdikte
en geknéde, daardoor zeer lénige hon
"'g? —cochero, m. die 't vorige verkoopt; —ena, i. manen, haar-dos;
traér of Hevar por la melena, bij de
haren erbij sleepen, dwingen; —eno,
m. fam. lomper d, kinkel; — enudø,
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a. sterk behå ard; die veel (en léelijk)
haar heett; —ero, f. ziekte der m e loenen (door regen); -—ero, im. honing koopman; honing-pot a. a.
melg/acho, m. honds -haai; *—ar, m. klaver-veid.
mel/ifero, a. honing-gevend; —ificacion,
f. honing-voort-brenging (door bijen);
—-ificar, v. tr. homng voort-brengen,
m a k e n ; —ifluidad, f. zoet-vloeiend-,
zoet-såppig-heid; — Ifluo, a.: palabras
melifluas, honing-zoete woordjes; —
ilote, m. steen-klaver (vlinder-bloej
mig).
melindr/e, f. preutsche aanstellerij, behaagziek gepruil; soort poffertje met
honning; —ear, v. tr. melindre vertoo.nen; —ero, = —oso; —Ho, m, zeer
smal lint; —izar, v. tr. fam. . = —ear;
—oso, -a, m. f. en a. preutsch-aanstellerig
(meisje),
geveinsd-onwdllig
(man) a. a.; faacer !a melindrosa, pruilen, preutsch doen; fam. zdch aanstellen alsof men dets niet wil dat tøen
toch vurig begeert (meisje, vrouw);
valsche bescheidenheid of kieschheid
toonen (id.).
mel/isa, f. , melisse- of citroen-kruid.
me!o/cot6n, m. • peifzik; de boom; •—
cotonero, perzik-boom; —dia, f. zangwijze; •—dioso, a. melodiens, wel-luidend; —drama, m. melodrama; —
dramatico, a. melodramatisch; —ja,
f. water dat gediend heeft om honing
te wasschen; —-manfa, f. irauziek-oianie;
—maniaco, of —'mano, m. f. muziekgek.
melon, m. meloen; melon de agua,
water-meloen; cabeza de mel6n,,kaalkop; calar el melon, een mes in een
meloen steken o m die te proeven;
fig.) „iemand aan de tand voelen";
—ar, m. oieloen-bed, -aanplant; —
ero, m. meloene -verkooper, -planter.
melo/sidad, i. ' honing-zoetheid,
zoetvloeiendiheid; -—so, a.
hooing-zoet;
zoet-såppig, hevig; —te, m. melasse,
stroop.
meisa, i. mdlt, ook: langzamerhand, temerigheid, lijzigheid.
mell/a, f. deuk, indruk; schaarde; afbrokkeling, uitholling; no hacer mella,
geen indruk maken; —ado, a. en m.
-a, f.' die een of meer vooar-tanden
verloren heeft; •—ar, v. tr. deuken, een
stuk uitslaan, afbrokkelen; iern. minder
achten a. a.; —izo, tweeling-; —on, m.
toorts, fakkel (van stroo).
membr/ana, i. vÉes(je); —anoso, a. vliezig* —ete, m. minuut (v. e. geschreven
stuk); hoofd,' adresseering, naam en
kwaliteit boven aan brief a. a.; briefje

memento
met vriendschappelijke
uitnoodiging;
lam hacer of escrioir una cosa de
membrete, iets in-deor-haast doen, afraffelen; .—illar, 'an. kwee-aanplant; —
illero, in. .membrillo-booni; —illo, m.
kwee(hoom); —udo, a. met forsene
lede-maten.
memento, m. herinnerings-teeken; pl. gebéden bij de mis voor lévenden én
dooden; hacer memento, lang of diep
nadenken.
memo, a., en s. suf-kop; onnoozele hals;
—rable, a. heugelijk, gedenk-waardig;
—rando, a. = —rable; —-råndum, m„
memorandum, gedenkboek; —rar, v.
tr. in herinnering brengen, aanhalen;
—ratisimo, a. zeer beroemd en eeuwig
aandenken waardig; —ria, f. geheugen;
herinnering, aandenken; memorie (gesehrift; een of twee ringen aan elkaar
als aandenken a. d. vinger; no hago
(of no tengo) memoria de eso, dat
nerinner ik m e niet; pl. groeten: dé
V. muchas memorias a fulano, doe
u yooral mijn groeten aan Diinges;
gedenksehriften; memoria de gallo, garnale-memoanie; flåco de memoria, zwak
v. geheugen; aprender de memoria, nit
het hoofd leeren; borrar de la m e moria, uit het geheugen weg-wissehen;
hacer memoria, ook: zich goed herinneren, bedenken; terier en memoria,
in aandenken h a u d e n ; —-rial, m. m e moiriaal (kooprnans-boek); verzoek- of
smeek-sehrift; memorial ajustado, m.
uittreksel uit procés -stukken; perder
los memorales, /totaal vergéten; a.
van *t geheugen; herinnerend, g e denk-; —rialista, m. straat-schrijver
(ån Spanje), klerkje; schrijver v. gedenk-schriften; —rien, m. uitstékend
geheugen; '—rioso, a. geheugen-vast;
—rista, a. e n s. Am. = 't vorige. f
mena, a. (zeet.) dikte v. touw-werk; erts
(vooral ijzer-); merk of maat voor
sigaren; — je, ni. gemeubelte; inrichting (v. e. huis).
mencién, f. vermelding; hacer mencién
honorable de, eervol vermelden; —(on)able, a. vermeldbaar; —(on)aiy v.
tr. vermelden, aanhalen, noemen.
mendi/cante, a. bédelend; m. pl. bédelmonniken; —cidad, f. • bédelarij, bfchoeftigheid; . —ga, f. =
—ganta, f.
bédelaarster; —gante, m. = —cante;
— g a r , bédelen; —go, m. bedelaar.
mendrugo, rn. btrood-korst; pl. overschotjes, iets daarvan gemaakt.
mene/ador, -a, rn. f. omwerker (v.
graan); —ar, v. tr. oimwerken; in b e roerdng br engen; roeiren; bewegen;
menear el bulto, afranselen; r. zich
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roeren, werkzaam zijn a. a,, woelen;
—o, m. bewégelijkheiid; beweging, roerigheid; lam. strenge beriisping, bestraffing; —ster, m. behoefte," gebrek
(aan iets); pl. bezigheden, gereedschap v. e. hand-werks-man; behoeften (natuurlijke); es menester . . . , 't is
noodig . . ., dienstig; —stércso, a. behoeftig; -—strå, f. sehotel v. gemengde
groenten; pl. droge groenten; (fig.)
menestra^verwarring; —-strål, m. handwerks-man.
mengano, rn. diinges; zutano y m e n g a n o ,
zeker iemand en die ander (als men
geen nåmen wil noemen).
mengua, f. vermindering; afname; nooddruft; scliande ooi gebrek aan moed;
gebrek, minderwaardigheid; te ner a
mengua, geringsehatten, minderwaardig achten; —do, a. laf; ongeschikt;
lam-léndig;
krénterig;
ongelukkig,
nood-16ttig, (tijd, oogen-blik); m. pl.
verminderde steken (in kons ot sok);
—nte, f. ('t) afnemen, zakken (maan
water); eb; vervai (fig.)? a. åfnémend;
—r, v. intr. afnemen, zakken; tr. verminderen (steken bij 't breien).
mengue(§), m. (pl.) fam. duivel.
menbir, m. Druiden -steen.
meni/na, f. hof-juffertje,
éere-dametje;
—nge, m. hersen -vli es; —ngeo, a.
hersen -vli es-; —no, m. (oud) hofjonkertje.
menjunje, m. =
menjurje.
rnenjurje, m. fam. poespas, raar mengsel (v. dranken of toiilet-watertjes).
menor, a. minder; kleiner, geringer;
minder-jarig; jonger; menor
edad,
minder-jårigheid; menor de edad, minder-jarig; el hijo menor, de jongste
(jongere) zoon; por menor, in 't klein
(verkoop); m. pl. zesde en vijfde klås
bij de studie van *'t Latijn; ordenes
menor es, mindere orders; clérigo de
menor es, geestelijke die de vier rnindeire orders heeft; clérigos menores,
ordes-geestelijken; '—ca, f. Menorca;
—fa, f. rruinderheid, ('t) minder of
lager in rang zijn; menoriå de edad,
minder-jårigheid; —idad, f. minderheid; minder-jarige leeftijd; —ista, m.
Latijn-studeerende van de vijfde of zesde
klås; —qués, —quesa of —quin, a. en
m. —quina» f. (icm. van Menorea); —
rsigia, r. vloeiingen, te overvloediga
„zaken"; —rea, i . båaarmoeder-bloeding.
menos, adv. minder min, behalve; a lo
menos of por lo menos, minstens, op
zijn minst; al menos, ten minste;
cuando
menos,
op
z'n
minst
genomen; a menos que, tenzij; cosa
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—ecato, a. en s. wind-buil, zots-kap,
de menos, ding v. geringe waairde;
„oud wijf"; —idero, m. verzamelmucho menos, des te minder, veel
plaats voor irnenischen die graag een
minder; ni mås ni menos, noch meer
nieuwtje hooren of vertellen; —ido,
noch minder; poco mås o menos, zooa r - ~ = mentiroso.
veel ongeveer; venir a menos, achtermenti/r, v. tr. (i, ie) en inrt. liegen;
udtgaan, waarde verliezen; echar de
niet bij elkaar komen of passen;
menos, betreuren; no es nåda menos
—ra, leugen, tam. decir mentira para
que tonto, hij (zij) ås gewoon zot;
sacar
verdad,
leugen zeggen om
no es el caso para menos, 't geval ås
waarhedd
uit te halen; mentira ofier bok naar; nu. hay su mås y su
ciosa, leugen „oim best-wil"; —rilla,
menos en el negocio, _er zijn rneef. leugentje: de mentirillas, uit gekloopers en tegen -vallers dn de handel;
heid, ook de mentirijillas; — roso, a.
—cabar, v. tr. bederven; dnhouden, afleugenachtig; bedriegelijk; fout en betrekken, achter-houden (v. åets, som
vattend; —! s, m.: los mentises acostumb. v.); afbreken (naam); —cabo, m.
fcrados, *t gewone heeten-liegen.
beschaddging; schade, nadeel; afbreuk
men/tor, m. Mentor, leidsman; —uda(v. naam); linhouding, achter-houding;
mente. adv. klein-zielig; in alle bij—prcciafcle, a, verachtelijk; —preciante,
zonderiieden; in 't klein; —-udear, v.
a. ver-achtend, mdn-achtend; —pretr,f dikwijls 't zelfde doen; in de
ciar,
v. tr.
verachten,
minachten;
kleinste bijzonder-heden vertellen; intr.
—precio, m. mdn-achting; prijs-verwij,ls voorkoimien of gebeuren, krioelen;
miindering; — fasta, f. (ziektek.) 5t weg*
—udencias, f. pl. nietigheden, kleiblijven der regels.
nigheden; —udeo, ni, 't veelvuldig
mensa/je, rn. boodschap; telegram; bevoorkomen, doen of gebeuren; koop
stelling, wat ieom. draagt en aan huas
oit ver koop dn 't klein; —udero, -a,
bezorgt;
— jerfa, i. boodschapperij,
in. f. die afval van slachterijen verb est eller-schap, krudeirij; bestél-kantoor,
koiopt; —-udillo, a. verkl.; m. pl. kleine
vracht-dienst (ook per vaartuig); —
losse deelen van gevogelte (hart, lever,
jer6, -a, rn. f. boodschapper, bode;
kop, poeten); koot (v. paarde-poot);
bestéller, kruietr; voor-bode; sekretaris—udo, a. klein; nietig; gering; „pietvogel (Z.-Afrika).
luttig"; dinero menudo,
klein-geld;
mensil, a. =
mensuaL
andar a paso menudo, mét kleine
fcnénsola, f. ziie ménsula.
pasjes loopen; cortar menudo, klein
menstr/uacion, f. nienstruarie; ™ual, a.;
snijden; labores menudos, jhand-werkjes;
f lu jo menstrual, maand-vloed, regels;
ni. recht op vruchten en soep-groen-—ualmente of mensualmente, adv,
ten; rneest pl. afval v. gevogelte of
maandelijks; —uar, v. tr. de „regels"
v. vleesch bij de slager; geld; advliebben,, rnenstrueeren; —uo, m. =*
a menudo, dikwijls, vaak.
—uacién, (scheik.) vloei-stof o m vaste
menique, m. pink; a. dn dedo menique, id.
stoff en op te lossen; bloot-stelling
meoli/ar, m. (zeet.) getweemd touwtje
daaraan; a. = —uoso, a. menstrueeoim de wind-as; — o, m. f. . merg;
rend, de regels hebbend; van de men(fig.) kern, pit; fig., verstand, oordeel;
struatie.
fam. no tiene meollo, 't is een onbetnensu/al, a. maandelijksch; —alidad,
suisd mensen; 't is flauwe kost a. a.
f. maandelijksch loon, uitkeering of
meén, m.; —(on)a, f. fam. pies-kous;
traktement, rnaandgeld; '—la, f. tafeltje; sludtsteen; arm-steuntje bij telea. die veel piest.
ioon; —rable, a, rneetbaar; —ral, a.
meple, m. Am. Cuba, zeker meubelvoor • 't mieten, om te meten; —rar,
hout.
v. tr., mieten.
mequetrefa, m. „vent van niks".
nent/a, f. munt (plant); ™ado, a. vermer/am ente, adv. louter, alleen m a a r ;
rneld; beroernd; —al, a. geestelijk;
—ar, v. tr. mengen, dooreen-roeren
øracion mental, stil gebed; restriccion
(vloei-stoff en) - aan-lengen (wijn).
mental, voorbehoiud dat men bij zdehmerca, m. fam. dnkoop; — chifle, m,
zelf maakt; —almente, a. geesetlijk; I
maors -krarruer; — dear, v. intr. venten,
anherlijk; —ar, v. tr. (ie) afroepen* (afhandelen; —der, rn. koop-man; merwezdge); aanhalen,
in
herinnening
cader
barat^ro, ni. mårt-bederver;
brengen; —astra, m. wiilde munt,
mercader por mayor, por menor,
= mastranzo; —e, f. geest; meening;
groot-kledn-handelaar; —derfa, f. h a n zin, beteekenis, tener en la mente,
dels-w r aar, = —-neia, f.; en: handel;
an de gedachten hauden, h e b b e n ; . —•
—do, m. mart, koop(-prijs); mart-prijs;
ecaterfa, f. gebrek aan geestigheid; •
fam. puede vender en un buen mer-
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cado, hij ås slimrner dan wie ook?
— ncfa, f. koop-waar; handel, negotde,
in beide beteekenissen, = —deria; —
nte, ni. handelaar; a.: buque mercante,
koopvaardij-schip; —ntil, a. handels-;
espiritu mercantil, handels-geest; carrera mercantil, handels -loop -baan; — r,
Yr ,tr. koopen.
merce/d, f. genade, gunst; loon, soldij;
als hetiteling; vuestra of vuesa of
su merced, U Edele; zde usted, u, hieruit
voort-gekomen; een geestelijke orde;
padres de la Merced, paters die zich
'£ vrij -koopen van gevangenen ten doe]
stelden; fam, entre merced y senorfa^
noch goed noch kwaad; est ar a merced, overgeleverd (aan); no estå hoy
para mercedes, hij is niet goed-gunstig gestemd van-daag; —nario, a.
voor geld gedaan, veil; m, huurling;
soort monnik („patear redemptioniis");
omkoepbaar m a n ; —-ria, f. „garenen-band".
mercur/ial, a. van kwik; friccion mercurial, inwirijving met kwik; f. bingelkruid (laxeerend); —ificacjén, f. ontwiikkeling (v. metalen, ertsen) door
kwik; —io, ni- kwdk; Mercurius; soort
vlirder; mercurio dulce, calomel.
merchante, a. = mercante; m. venter.
merd/ellon, a. vudl, smierig (b.v. meid
oi knecht); —oso, a. < (plat) bevuiid
met st.; smerig.
merec/edor, a. die *t veordient;
verddenstelijk; —er, v. tr. verdienen, waardig zijn een gunst te ontvangen; he
merecidf. del ministro, ik heb gedaan
gekreger ,.v. d. minister. . .; he merecido de V., u heeft me de dienst bev/ezer . . . .; waard zijn; no merece
cien francos, is geen ioo fr. waard,
—ido, m. wel-verdiende straf; belooning; dar su merecido, beloonen,
vergélden, bestraffen; Heva su merecido, hij heeft zijn verdiende loon; —
dar en que merecer, deugden beoefenent —idamente, adv. wel-verdiend;
imiento, m. = mérito.
meren/dar, v. intr. (ie) tusschen-tijdo wat
eten; waarnemen wat een ander doet
of zegt; kijken naar de kaarten van
zijn „partner"; tr. f am. voor de ne us
weg-kippen (baantje); —der®, m. raaf
die 't eten van oogstende boeren
tracht weg te kåpen; , y uJt-spanning'*,
gelégenheiid voor buiiten-partijen; eethruiisje in tuin; — dona, f. (vergr.) overvloedag^ tusschen j maaltijd; —gue, m.
sprits (gebak).
meretriz, f. lichte-kooi.
merg/ånsar, m. duiker-gans; = . —-o, m.
merid/iana, f. middag-lijn; sofa, rust-
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bank*, —iano, m . middag-cirkel; a.
v. d. middag; —ional, a. zuidelijk.
merienda, f. Idcht maal tussenen-tijds;
fam bult; merienda de negros, janboel; fam. juntar meriendas, „botje
bii botje" doen, samen geld bijeendoen; vrede-sluken, zich verzoenen.
merir./ dad, f. burge -méesters -bevoegd hedd, kom eener gemeente; —o, m.
rechter eener gemeente d. d. k o r i n g '
benoemd (hij zelf merino mayor, zijn
adjunkt door h e m zelf aangesteld,
merino menor); soort schaap met uit
stekende wol; herder eener groote
kudde van zulke schapen; recht om
vee te laten grazen op gemeene
weiden of op partikulier wedland;
Techt of daad van overbrenging n.
d. berg-weiden; carnero merino, merino-schaap; låna merina, merino-wol.
mérit/o, m. vexdiienste; deugdelijkheid;
merito de congruo, goede werken verrich.- ?,in staat van zonde"; méritos
de un proceso, wat men tot zijn voordeel weet bij te brengen in een geding; hacer mérito de una cosa, iets
aanhalen, erover spreken; alegar méritos, zich op verdåensten beroepen,
die aanhalen; —-(merit)orio, a. verdiienstelijk; god-zålig; m. vrij-williger,
j,,surnumeraiiir".
merl/a, f. meer; —in, m. (zeet.) piktouwtje, marlång; hout-kloof-bijl;' —o,
m. Eneerl; en zeelt (vdsch); —on, m.
gedeeke muur tusschen twee åpeningen, tin, kanteel; —uza, f. soort schelvåsch.
merm/a, f. afname, waarde-vermiindering;
—ar, v. dntr. af neimen, in waarde achternitgaan; —elada, f. marmelade (sinaas-appel- of kweeén-moes a. a); geled
fam. brava mermefada, mooi zootje.
mero, a. looiter, enkel; en el mero hecho,
"•in 't feit alleen; m. zeelt (visch); —
de, m. strooperij, roof (v. soldaten op
maorsch); —-deador, m. soldaat ddie rooft
of stroopt; — dear, v. intr. op roof
udtgaan (soldaat); —dista, m. = —
deador.
mes, m. maand; maand-regels; meises
mayores, laatste maanden der zwang, erschap; mes lunar, maan-maand.
mes/a, f. tafel; buena mesa, goede
„tafel" (maal); la santa mesa, tafel
voor de jjkommnnie", avondmaal-tafel;
overloopje; tafel-land of „plateau";
;,ymensa?', tafel-geld v. e. abt; parti]
bdljart; mesa de cambios, handelsbank; mesa de estado, open tafel (v.
gouverneurs
enz.); mesa
redonda,
openbare tafel; mesa franca, „open
tafel"; mesa elastica, uittrek-tafel; cubrir
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la mesa, de tafel dekken; levantar la
mesa, „afnemen" (tafel); sentarse a
mesa pttesta, op kosten v. e. ander
leven; media mesa, bedienden-tafel;
—ada, f. maand-loon, maand-duur;
-—ana, f. bezaaris-anast; —ar, v. tr.
uitrukfcen' (haren, b a a r d ) ; r . zich
haar of baard uitrukken; —-egueria,
f.
bewaking van wijn- of boooigaard; — eguero, m. wijn- of boomgaard-waker;
— extérico,
a.
(ontleedk.) v. d. darm-scheel; —enterio,
m. darm-scheel; —ero, m. maandlooner, die bij zijn meester eet; —eta,
f. overloopje bij een trap; berg-plat,
klein tafel-land.
Mes/ias, m. Messias; —iazgo, m. mesSiias-schap.
mes/illa, f. tafeltje; tafel-geld voor het
bedienden-personeel v. h. koninklijk
huis, op reis; berisping op gék-schéirende toon: over-loop je tusschen trappen; lijst (orni venstetr); —ilk), rn. eerste
anaand-vlo ening na bevalling; —nåda,
f. (oud) kompanjie soldaten onder de
onmiddellijke hevelen van hun heer;
gezelschap, vergadecriing; loon v. e.
mesnadero;—nadero, zulk een soldaat.
meson, m. herberg, logement; — (son)ero, -a, herbergier^ster), logement- en
stal-hauder;. — (son)ista, im. bediende
in zoo'n herberg.
mest/a, f. vereeniging voor veeteelt; el
honrado consejo de la mesta, tweejaarlijkseihe vergadering der rijkste veehouders en hun vertrouwde herders,
o m over de vereenigings-belangen te
spreken; —izo,a. en s. imesties, kleurling, van kruis-ras (mensen of dier);
Am. kind van Europeaan en Indiaansche, „mesties M ; —o, ni. soort eik.
mesur/a. f. omziehtigheid, terughoudendheid, afgemétenheid; hoffelijkheid; faim.
bedaardbeiid, langzaamheid, m a a t ; ~~
ado, a. åfgeméten; omzkhtig; —ar,
v. tr. wiikken en wegen (woorden);
op zijn plåats zetten (jongmensch b.v.);
r. ziich in-acht-neimen; zich inhouden.
meta, f. eind-paal; grens; doel-wit; —
carpiano, a. v. d. midden-hand; —carpo, m. id. midden-hand; — ffsica,
f. ^boven-natuur-kunde", bespiegelende
wijs-begeerte; —fisico, a. hoven-natuurlijk; — (å")fora, f. beeld, figuiuriijke
iiitdrukking; —forico, a.
figuudijk,
overdrachtelijk.
metal, m. metaal; (fig.) aard; metal de
Vøz, eigenaardige klank der stem,
„timbre"; metal niachacado, goud of
zilver in natura; — ario, m. metaalwerker; •—'ica, f. metaal- of értsbewerking; —-'ico, a. metalen; metaal-
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metaal -achtig; m. zilver; pagar en
metålico, kontant betalen; a metålico,
tegen kontante betaling, tegen b e taling in klinkende munt; —ifero,
metaal-houdend; —ista, m. — —ario,
m.; —izacion, f. metaal- of erts-vorimig; —izar, v. tr. tot tmetaal maken;
r. ook: voor alles ongevoelig worden,
behalve voor goud of zilver; fam.
geld bijeen-garen, verdienen; —ografla,
i. leer der metalen; —urgia, f. imetaal*
of érts-bewérking, -winning; —Mjrgico,
a. van metaal -bewerking enz.; —urglsta, m. deskundige in zake erts-win»
ning enz.
meta/morfosear, v. tr. van gedaante veranderen; r. zich v. gedaante verande r e n ; — morfosis, f. gedaante-verwisse3dng; algeheele verandering (v. onistandigheden, uiterlijk a. a.)
metåtesis, f. onizetting (v. letters, klanken); (geneesk.) afleiding of vernieti»
ging der ziekte-aandoening.
mete/dor, -a, m. f. die binnen brengt,
binnen-vært; stnokkelaar; luiertje, voor
't achterste (v. e. kind); — duna, f.
srnokkelarij, smokkel-handel; —mpsicosis, f. gel. ziels-verhiMzing; —muertos, m. „nood-hulp" bij 't tooneel;
koppelaar, konkelaar; —érico, a. van
de meteoren of lucht-steenen, v. d.
luchtgesteldheid; flor meteérica, bloem
wier ontluiken v. d. lucht-gestéldheid
afhangt; condiciones meteéricas luchtgesteldheid; —'oro of —oro, m. m e teoor, lucht-verschijnsel; weer-versohijnsel (regen, hagel a. a.); meteoros acuOisos, water-achtige weer-verschijnseleri;
meteoros aéreos, wind -achtige idem.
meteor/ograffa, f. gel. weer-kunde; —•
égrafo, m. (id.) instrurnent om wéer*
opnemingen te doen; —ologia, f. (id.)
leer der lucht-verschijnselen; — olégico,
ø. (id.) weer-kundig.
meter, v. tr. ergens leggen, zetten, plaatsen, ,,-doen"; een beroep doen aannemen; binnen -simokkelen; se lo meti6
en la cabeza, hij (zij) heeft *t hem in
't hoofd gepraat; betrekken (an geval,
zaak): éi es que me ha metido en este
negocio, hij is *t die me in die zaak
betrokken heeft; ^quién le mete a
V. en eso? wat ga at dja;t u aan? meter
ruido
bolla, leven, lawaai maken;
meter miedo, vrees aanjagen; meter
la mano en el pech», de hand op 't
hare leggen; metro dos duros a la
sota, hij „zette" twee duro's op de
„boer"; meter en calof, opzetten, aanzetten, aanvuren;: meter en påla, handig, „beet-neimen"; meter los dedos
por los ojos, . knollen voor citroenen

meticuloso
verkoopen; meter paz, vrede-stichten;
meter prisa, veorhaasten,, tøt spoed aanzetten;
meter
fizana,
twee-daracht
zaaien; meter en un puoo, de mond
snoeren, „vast-zetten"; (plat) meter su
cucharada, zich ongevraagd in-meng en; meter en la jaula, in de kooi,
in de „pot" doen; r. zich bennoeien,
zich begeven in; woirden (gezegd v.
beroepen enz.); no me meto en nada s
dk bemoei me neirgens mee; en todo
se mete, hij (zij) heeft zijn (haar) rieus
overal in; meterse en dibujos, zich b e moei en met dingen die men niet begrijpt; meterse fraile, soldado, monnik,
soldaat worden; meterse a hombre de
negocios, zaken gaan doen; pieterse en
un pantano, zich in een moer as werken;
meterse de hoz y de coz, blindelings
op åets ingaan; no sabcr donde metorse,
z k h niet weten te bergen (v. schaamte
•a. a.)..
meti/culoso, a. angst -vållig; —do, a.
ingesloten, ornsloten; metido en, goed
voorzien van; estar muy metido, er
zeer in betrokken zijn; estar metido
con, 't houden met (m. e. man, 'n
vrooiw); m. sterk sop o m te wasschen;
—dura de påta, hatelijke benioeienis;
—miento, fam. m, verstand-hon ding.
met/øctic©, a. stelsel-matig; stelsel-vast;
geregeld-lévend; -—'•—od®, m. stelsel,
metode; leer-wijze; - r e g e l " ; —odoiøgia, a. leer der
(onderwijs-)stelsels; —opa, f. vierk. tussenen-ruimte
v. Dorische
triglifen; —ralgia,
f.
(ziektek.) baar-moeder-pijn.
metrall/a, f. schroot (v. kanon); (plat)
klein-geld; —ar, v. tr. met schroot be= schieten; —azo, m. schroot-schot (v.
knaon).
mé.tri/ca, f. (oud) métriek, leer v. d.
vers-bo<uw; -—co, a. metrisch, in versmaat; medida métrica, maat v. e. gedicht, dicht-rnaat, arte métrica, metriek
stelsel; — ficacion, f. versbouw; (metri).
ficar* v.tx. = versificar ? in vers-maat
zetten.
metr/itJB, ontsteking in de baar-moe deri
—©, m. maat, metrum (v. gedieht of
muziek); —ologia, f. maat-leer; —omania, f. manie v. verzen-maken; —
énomo, m. metronoom; —6poli, i.
hoofd-ståd (groote); åarts-bisschoppelijke kerk; aarts-bisSchop; moeder-land;
—opolitano, a, aarts-bis&choppelijk; rn.
aarts-bisschop; v. d. hoofdstad; —©scopo, m. baaxmoieder-spiegeL
mexic/ano, -a, a. en s. Mexicaaris(ch);
(Méxic)o, m. Meixco.
mezcal, m. Am. Mexikaansche brande yvijn.
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mezcl/a, f. mengsel, menging, mengeling; mezcla de colores, kléuren-mengeliing; kruising, kruås-ras; —able, a.
merigbaar;
—adamente, adv. doorelkaar; —ador, -a, rn. f. menger;
—adura, f. = mezcla; —r, v.tx,. mengen, vermengen; r. zich inmengen, bemoeien; mezclarse con gentezuela, zich
inlaten mot slecht gezelschap; mezclarse en un asunto para componerlo,
zich met een zaak bemoeien, om die
bij- (t-e leggen; —illa, f.; pano de mez»
clilla, grijs laken.
phezcolanza, f. fam. poespas.
mezqui/ndad, f. airmoedigheid; schrielheid; klemzielrgheid; —no, armoedig;
kleinzielig; schiriel, korénterdg; ---ta, f.
rnoskee; —te, m. Am. o. a. M., 'n
boom.
mi, pr. poss. mijn, van mij; mi amigo,
mijn vrien d, mi amlga, mijn vriendin;
m. må, de toon of noot „e" (rniuz.).
mi pr. pers. mij: para mf, voor. mij;
m a a r : me dié, gaf mij.
mia, pr. poss. f. mij ne.
mia/ja, f. kruimel; unas mia]as, *n tikje,
'n klein beetje; —r,v. intr. miauwen,
= maullar; —sma, m. miasme, kwad e ' damp. uitwaseming; —småtico? a.
miasmatisch, v, kwade dampen.
miau, f. miauw!
mica, f. mica. (metaal); — 'ceo, a. gel.
mka-achtig; pizarra micåcea, micahoudende lei.
micho. -a, m. f. poes.
mico, m. miko, 3ang-staartige aap met
hel-rood gezdcht en hel-iroode ooren;
a, e n s . wulpsch, zeer wel-lustig (man);
leelijke belachelijke vent; te vas a
hacer mico, je zult nog 's gek wor-.
den (van al dat penter-werk b.v.);
'hacer mico, 'n „koopje" geven; s quedarse ihecho un mico, er „bekaaid"
afkomen.
micro^bio, m. mikrobe; —coso, m.
gel. wereld in 't klein; (de) rruensch;
mikrokosmos: —fonfa, f. (id.) zwakheid der stem; —'fono, m. mikrofoon,
instrument da;t zeer zwakke geluiden
kan overbrengen; —scopico, a. mikros kopisch; zeer klein;, —-scopio, m. mikr oskoop, vergroot-glas; simple, m.
met éen lens; compuesto, met meerdere; solar, 'zonne-ni.
miedo, m. vrees; no hay miedo of no
tengas miedo, wees maar niet bang
a. a.; miedo cerval,
„doods-angst",*
groote vrees; mucho miedo y poca
vergiienza, veel vrees en weånig berouw (eig. schaamte); —so, a. vreesachtig.
miel, f. honing; miel de gota, afdrui-
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pend suiker-sap bij de laatste zuivering 'van sniker; miel de tierra,
suiker-sap mit de tweede zuivering;
de
prima,
zoo, uit
de
eerste;
rosada, rozen-honing; silvestre, wilde
honing: de cafias, suiker-f/iet-sap;-miel
sobre hojuelas
(„honing op platte
koekjes"), geluk op een geluk; —
ga, f. klaver; getijgerde haai, soort
meerval; hark (orai te harken).
miembro, m. lid; lédemaat; miembro
viril, mannelijk Md; Lid eener vergelijking.
miente, f. denk-vermogen; pl. alleen
gebruikelijk: nadenken, overdenking,
gedachte; poner las mientes e n . ..,
zijn gedachten laten g a a n over, over
iets nadenken, = parar mientes en,
ook stilstaan bij.
mientras, conj. terwijl, o-nderwijl dat, zooilang als; mientras tanto, adv. ondertussenen, in de tusschentijd, „onder-dehand"; mientras yo despacho el correo,
vaya V. a pasearse, terwijl ik de korrespondenfcie af doe, kan u gaan
wandelen; leamos mientras tanto, laten
we onderwijl lezen.
miera, f. jenever-olie (oleum jairuiperd);
hårs v. d. zee-den.
miércoles, m. Woensdag; miércoles corvillo, Aseh-woensdag (ook: miércoles
de ceniza); miércoles santo, Woensdag v. d. lijdens-week.
mierda, f, (plat) stront; vuilnis; —cruz,
f. keiler-hals (plant)
mies, f. oogst, pluk (fig.) groot aantal
bekeeringen; meter la hoz en mies
ajena, een voetje lichten, uit het
zadel lichten.
miga, f. kruirnel; kruiim; ziertje, klein
beetje, subistantae, wezen; bewaarschool;
pl. pap v. e. klein kind, ook fijn^gesneden, geolied en gebakken brood;
hacer buenas migas, in eendracht leven
(*t omgekeerde: hacer maias migas,
slecht over-wég kunnen); —ja, f.
kruimpje; nietigheidje; pl. kliekjes,
rest jes; —jada, f. = *t varige 2; —jon,
m. kruiim. (v. h. brood); kern, 't wezen lijke van åets; —r, v. tr. veir-krmmelen.
Miguel, m. (f. Micaela) Michael; Michael
(aarts-engel).
miguelete, rn. soort milAtåe in Catalonié
tegen roovers.
mif/ar, in. giexst-veld; —ero, derde-uurgaans; mdlitaiire grens-paal; —0, m.
gierst; mijo silvestre, zwart-koren, wilde
gierst; mijo de Italia, gierst in åren
(goed voer).
mil, n. duizend; dos mil, twee duizend.
mila/grero, -å, m. f. „mirakel-mensch",
nem., die steeds aan wonderen geloofi
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a. a.; —grø, m. wonder; jmilagro! 't as
ongehoord; —gron, m. misbaar; —
groso, a. wonderbåariijk; bewonderens,wåardig; wonder-doend; imagen milagrosa, wonder-doend beeld; arte milagrosa, wonder-kunst,
d. å. wonderdoende of bewonderens-wåardiige k.;
—'n, f. Milaan.
mila/nés, -a, a. e n s . Milanees(ch-e), van
Miilaan; —no, m. kieken-dief (roofvogel); vliegende visen; mesa de milano, slordige maal-tijd van uitgehongerde menschen.
mile/nario, a. duizend eenheden bevattend; duizend-jarig; rn. duizendjarig tijdperk; —no, a. uit duizend
draden geweven; —no, m. = —no;
—';simo, n. s. en a. duizendste.
mil/flores, m. duizendbloemegeur; —
grana, f. gr anaat-appel.
mili/ar, a. gierst-achfcrg; mijl-aanwijzend;
•—ario, a. m. rnijl-(steen); —cia, f.
krijgs,-kunst; rnjilitie; — ciano, m. miUtiie-soldaat; —gramo, m. milli-gram;
—litro, rn. rnilli-liter; —metro, m.
miilli-meter; —tante, a. strijdend: iglesia militante, gemeensichap der geloovjigen op aarde (R. K. kerk); —tar,
a.
railitair,
krijgs-, krijgsmans; m.
rrilitair; v. intr. de wapens dragen, als
krijgs-man dienen; strijden, kampen;
opkonien voor, pleåten voor (aangevoerde reden); —taron, m. echte ijzervretcr, oud-soldaat; —tarote, m. onbeschoftc soldaat.
milocha, f. . „vlieger".
miI/or(d), rn. Engelsch: My Lord, tot
.•ade.lijken; pl. milores; —piés, m. duizend-poot; a. duizend- of veel-pootig.
mill/a, f. imijl (oorspromkelijk 1000 schreden); —ar, m. duizend-tal; gewicht
v
- 31/? pond kakao (soms meer); millar
de cuento, billioen; —arada, f. duizend-tal[ por millares, bij duizenden;
—0, m. gLerst; —6n, m. milldoen; —
onario, an. millionadr; —onésimo, n.
(a. en s.-)
mimar, v. tr. vertroetelen; r. zich-zelf
(a. en s.) millioenste.
mimar, v. tr. vertroetelen; r. zich-zelf in
alles toegeven.
mimbr/al, m. aanplant v. teen-wilgen;
—e, m. teen-wilg; de mimbre, teenen
(wicg, rnand a. a.); „zwiepje"; —eno,
a,, als een teen-wilg; r—era, f. •=»
—al; —eral, ad.; —oso, a. teenen;
Lenig als een wilge^akje.
mfm/ica, f. gebaren-spel; —'ico, a. geb r r e n - ; —0, m. hans-worst, potsemaker; Hefkoozing, aaiiing, overdreven
teederheiids-betuiging; ver tr oet eling; —
osa, f. „kruidje-roer-me-niet"; -^oso,
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a. bedorven, verrroeteld: verwijfd.
min/a, f. mijn; fig. volar la mina, een
verboirgen plan ontdekken; maat v.
7,8 L. voor droge waren; loop-graaf;
—- ador,
m.
mijn-werker;
sapeur,
schans-graver; gr aaf-insekt; —al, a.
mijn-, mijn-bouw-; —ar, v. tr. ondermijr.en, onder-graven; opwroeten; —
årete, „minaret", (b. d. Mohammed a n e n ) ; — e r a l , m. delf-stof, mineraal;
erts; a. delf-stof f elijk; —eralista, m,
delfstof-kundo.ge; —arelizar, v. tir. tot
erts maken; —eralogia, f.
délfstof-kunde; — eralégico, a. delf-stofkundig; —eralogista, of —erålogo, m.
delfstoif-kundiige; —eria, f. mijn-bouw,
bergbouw, mija-ontginning; mijn -bouwmaatsrihappij a. a.;- —ero, w. mijnwerker, erts-laag; oor-sprong.
ming/a, f. Am. vrij -villige karwed der
dsg-looners op de ondernemingen; —
o, m. roode bal op 't bil jar t.
mini/ar, v. tr. in 't ver-klein schilderen
„pointiilleeren"; —atura, f. miniatuur,
verklein; en miniatura; —aturista, m.
miniatuur-sicbiJder; '—rna, f.
(muz.)
halve-noot; kleiinste deel; '—mo, m.
minimum; kleinste, minste; pl. minderbroedeirs; —o, m. menie; —sterial, a..
.ministeriéel; m. aanhanger, a. h. miinisterie; —sterio, im. iministeirie; bediening,
openbaar amt; llenar su ministerio,
zijn amts-plicht vervullen; ministero
publico, openbaar minister;e; ministerio
de Es ta do, MinisterJe v. Buitenlandsdhe
zaken; de Fomento, v. Kunst en
Wetenschappen;
de
Hacienda,
—
v. Financién, de Gobernacion. —•
v. Binnen-lan ds che Zaken; de Ultramar, '— v. Kolonien; de Gracia y
Justicia, — v. Justitie; —strante, a.
bekleedend (amt); m. titularis; —
strar, v. tr. toedienen; bedienen, vervullen (amt); —stril, m. geareehts-dienaar; speel-man; pl. blaas-instrumenten;' —stro, - .m. minister; bedienaar;
officier . v. justitie; ntfnistro de Dios»
prester.
minor/acion, f. verzachting der omtrekken: verminde/ring; —ar, v. tr. veirmjinderen; verzachten; afslaan (in parijs);
r. kleiner worden, afnemen; —ativo,
a. en rn. zacht purgeerend (middel);
verzachtend; —fa, f. minderheid; kleinheid („vari stuk", koop-waar); — idad,
f. miinder-jåirigheåd.
minu/cia, i. kleins gheåd; —cicsidad, f.
aingst-valligheid, groote nauw-gezethdd;
—cioso, a.; —é, m. menuét; —'scula,
f. kleine letter; —ta, f. „klad", minuut,
„ legger", uittreksel, korte aanteekening, punten v e . , geschreven of, ge-

mira

drukt stuk; —tar, v. tr. het klad, de
legger, de minuut of een uittreksel
maken; korte aanteekeningen houden;
—tario, m. minuut- of legger-boek;
— tero, m. minuut -wijzer; -*tisa, f.
soort Spaansche anjelier; —to, m.
minuut.
minen =•• miquelete, bijzondere militie
tegen roovers (Cataloiiié en Vizcaya);
— ona, f. zeer kleine druk; —oneta,
f. reseda.
mio, pr. poss. (a. en s.) mijn; es mio,
'r is van mij, eres mia, je bent de
[mij ne, van mij; lo mio, het mij ne,
el mio, de mijne, la mia, de mijne;
padre mio, „vader mijn" (in vormelijke toespraak); muy Senora mia,
geachte mevrouw, amigo mio, waarde
vriend; soy mio, ik ben baas over
mezelf, de mio, uk mezelf, geheel
op-me-zelf.
mio/pe. a. en m. f. bijziend, mioop;
kert-zichtig; —pfa, f.
bijziendheid;
kort-zichtigbeid.
mio/scta, f. vergeet,-me-niet; —tilidad,
f. spier-beweging; —tomia, f. spierontleding.
miquelete, m. — minon en miguelete.
mira, f. korrel (v. vuur-wapen); linea
de mira, vizier-lijn: oog-merk, doelwj.t, poner la mira en, een oogje hebben op , . .; p. jacht-kanonnen a. d.
voorsteven; tiene sus mfra, hij voert
åets in 't sehild; —bel, m. kleine
gele pruiim. ook de boo>m; soortgoudsbloem; soort wolfs-melk; —-bolano, m.
zalf-noot (geneeskr.); ook de boom;
—da, f. blik, oog-opslag; —dero, m.
uitkijk plaats waar ruim uitzicht; —
do, a.> bedachtzaam, omzichtig; die z'n
wereld kent; aangenaam v. vormen;
—dor, -a, m. f. toe-sehouwer, kijker; m.
erker; uiitkijk(-toren), teinras, ,„Delvedér e " ; mooi uitzkht; visschers-vaartuig
voor tonijne-vangst; —dura, f. (het)
kijken; —guano, m> slanke palm-boom
(op Cuba), uiiit welker bessen men een
soort ,,kapok n haalt; — je, m. liichtverschijnsel, wéer-^schijn, gezichts-bedrog, -begoodhe^ng; — mamolfn, m.
titel der Chalifah'8; —melindos, an.
balsemien; —miento, m. voorkomendheid, o n t z i e n ; — r , v. tr. kijken, beschouwen, aankijken; mir^r por, passen o p ; mirando a, met het oog o p ;
{mira! kijk ©reis aan, zie nu 's enz.;
imirar a la cara, naar de oogen kijken;
mirar atravesado, met een schuin oog
aankijken, van ter zijde kijken; mirar
sobre hombre, met min-achting kijken
of bekijken; mirar por encima, even
vluchtåg inzien of bekijken; mirar de
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misticismo

mise/.rlorear, v. tr* f am. telkens met
arriba abajo, ' van hoof d tot voeten
,ymåsenor" toespreken; '— rable, a. elopnemen; mirar vizco of bizco, loenléndig; arm-zålig, klein-zielig; m. f.
schen; mirar con malos o jos, met schele
elléndeling(e); —rablemente, a. ellénoogen aanzien; mirar de hito en hito,
dig, in armoede; krénterig, sehriel;
scherp aankijken, aanhoudend opne—råcion, f. barm-hårtigheid; '—rå(men; por lo que me mlra, voor zoomente —-• —rabl mente; —rear, v. intr.
ver mij aangaat; r. zich bekijken>
jaimmeren; klein-zielig handelen; —
waamemen (b.v. in een Spiegel); wel
rere, m. miserere (geoed tot Christus
overwegen: mirese V. , en ello of
met de våsten); 5oe psalm, tijd daarmirelo V. bien, overwéegt u 't wel,
voor;
—ria, f. ellende; armzåligheid;
bedenk wel wat u doet; mirasol,
behoettdgheid;
kleinzdeligheid;
fam.
m. zonne-bloem.
nietigheid, klednigheid; comerse de
iTiiria/ds, f. miriade, zeer groot aantal.
miseria, opgevreten worden door ellenmir/ifico, a. (poet.) wonderoaar, verråsde, ongediierte en armoede; —ricorsend; —inaque, im. snuisterij, sieraadje
dia, f. barmi-hårtigheid;
erbarmen;
van.geringe waarde; ukstaande onderjmisericordia! genade! erbarmen!; —
rok (ook miriJiaque de jaula); —la,
ricordioso, a. barmhårtig; genaddg;
f. meerl-wijfje (vogel); —lamiento, m.
'—ro, a. iets verhévener dan —rable;
zwaar-wichtig vooirkomen, gemaakte
ook
gierig, en m. gierig-aard; misero
deftdghedd; —-larse, v. r. eirg gewiehtdg
avariento, vrek; —rrimo, a. zeer ellendoen; —lo, rna. meerl (vogel); vogel
åig enz.
zonder bek of pooten (wapenk.) en
— —lamiento.
misia f. Am. juffrouw, jongedame.
mision, f4 zending,. oipdracht; zendångspost;
miron, -ona, m. f. aangaper, kijk-graag;
—(on)ario, m. zéndeling; == —(on)ero.
fam. „pdet-lut"; (plat) toe-kijker.
misiv/a, f. bdef-zending; zend-brief, offimirr/a, f. mirre (geuorige hårs); —ado,
ciéele of dienst-brief; —0, a. zend-,
a. anet rnirre- gekruid; —ino, a. mårreom te zenden.
achtdg.
mism/o, a. zelf, zelfde, eigen; lo mismo,
mirt/ino, a. oiirte-achtdg; — o, rn. mirte;
hetzeifde, ook adv.: evenzeer; ser lo
mirto del Brabante, konings-peper.,
mismo, hetzeifde zijn? o p ' t zelfde neermis, poes.
kornen; estar lo mismo, niet veranderd
misa, f» mis ( £ . K. kerk); misa cantada
zijn; lo mismo me da, dat is (mij 't zelfde;
of misa mayor, hoog-mis; misa rezalo mismo tjene, dat komt op 't zelfde
da, gewone mas; decir misa, de mis
neer; al mismo tietnpQ, te-gelijker-tijd;
lezen; ir a misa, naar de mis gaan;
ahora mismo, op ståande voet; hoy
oir misa, de mis hooren, bij -wonen;
mismo, vandaag nog; por lo mismo,
decir misas, missen laten lezen; f am.
juist daarom; por lo mismo que, juist
despabikf una misa, een mis afraff e otmdat; del mismo modo, op dezelfde
len; misa del gallo, middernachit-mds
wijze of manier;. siempre es uno mismo,
op Kerstrnds; misa de réquiem, lijk-rnis;
hij is altijd een en dezelfde; mismimisa nueva, eerate mis v. e. priester;
slmo, a. fam. volkomen dezelfde of
misa solemne, mis met muziek; ahetzeifde.
yudar la misa, mis-dienst verrdehten;
misa del Esplritu Santo, mis véor de
mis/tamente, adv. alleen gezegd v. e.
zdtting v. e. krijgs-raad a. a.; misa de i
geding dat én tot het geestelijke én
alba, vroeg-mds; misa seca, mis aan
tot het burgeriijke recht behoort; —^
bocrd v. e. schip (zonder mis-brood);
tar, v. tr. „kikken", iets zeggen (meestal
misa de cazador, afgeraffelde mis;
met no); —tela, f. 'n zoete sterke drank
tøcan
a misa, de mis-klok luidt;
(brandewijn, water, suiker en kaneel);
fraile de m ^ a y olla, domme .monnik,
—terio, m. mistérie, geheiim, geheialleen goed voor mdslezen (priester);
menis; keirkelijk tooneel-spel (m de
alla se lo diran de misas, daar zulmiddel -eeuwen); hacer misterios, gelen ze 't tem inpéperen; — cantano,
heimzinnig doen, gehedm bouden (dan
m. gewijde priester; die zijn eer-mis
met de); no se h a hecho por faita
leest; — 1 , m. mds-boek, gebéde-boek.
de misterio, dat 's ook niet zonder
aanledding gesehied; ^-erioso, a. gemisan/tropia, f. menschen-haat; — t r o - J
,
heårnzinnig.
pico. a. menschen-sehuw, -hatend; —
misti/ca, f. mistiek; „fijnhedd" (uiitertropo, m. f. mensohen-hater.
lijke vroomhedd)*
misario, m. altaar-dienaar.
misti/cismo, m. mdstdeisme; '-^co, a. mismisc/elanea, f» mengsel, méngeling, mengtisch, mistiek; „fijn"; m* klein Grdekseh
ei-werk; -—elåiieo, a. gemengd; —ible,
vaarttiig; -—c6n, rrii. en a. vergrootw.
a. r&engbaar, te mengen.
'
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v. ' ' t varige: „Jijne"; (iron.) die boos
wordit o m de minste gekheid; —fori,
(Lat.) a. pl. gemengd, gezegd van
iniisdrijven "• die door wereldsche én
geestelijke recht-banken beide te beaechten zijn.
mist/o, m. gemengd lichaam ; a a n de
lucht ontvlambare stof;, luedfer; a. gemengd, gekrudst (v. r a s ) ; —ura, f.
(scheik.) mengsel; tarwe en rogge
door-één o m brood te bakken; mas'teluin of meng-koren; —urar, v. tjv
mengen, vermengen.
mit/a, f. mijt (b.v. kaas-mijt); uitwasemning der beer-putten; —ad, f. helft;
i,,wede.r-helft"; mitad y mitad, half om
half, ieder de helft; a la mitad del
camino, halver-wege; en mitad del
camino, op 't midden v. d. weg; —an,
m. Siilezisch linnen a. a.; —ayo, m.
heeredienst-plichtdge bij de Indianen;
—igaci6n, f. (geneesk.) verzachting,
veridchting; lénigdng, ook v. e. strenge
maatrégel; —-igar, v. tr. en r. (zich)
Enatigen, inbinden; —igativo, a. lénigend verzachtend, verlichtend; = —tgatorio; —in of —ing, m. vergaden n g ; —o, m. miete, verdichtsel; —
©logia, f. mdtologie, fabel-leer; —o!6=
gico, a. mitologåsch, fabel-achtdg; —.
ologista of —ologOj m. f. mitoloog,
kenner der fabel 4eer; —on, m, handschoen voor de bovenste helft der
hand.
mitr/a, f. miter, hissehops-hoed; (plat)
spot-rnuts der veroordeelden door de
Inqudsitie; hoek van 55 0 ; mås utll que
lina mitra, nuttiger dan ,wat ook; —
a do, a. gemijterd; —ar, v. intr. een
busdom er langen; tør, een bisdom ver
leenen; r. de mijter opzetten, bezit
neimen v., e. bisachops -zetel.
m i x . . . zie m's.
mixtion, f. mengsel; zwak bijtend middel a. a.
miz en m i z Q , - a , m. f. poes, poesje.
mizcalo, m: zeer sappige eetb. paddestoel.
mnem/6mca, f. geheugen-leer;, —otecnia, f. mnemotechniek, geheugen-gimnastdek.
moaré = mtiaré.
mobili/ario, a. meubel-, meubel-achtdg,
van onroeirend goed; onroerend; —
dad, f. beweegbaarhedd, bewégelijkheid;. verånderlijkheid; mobilidad de
las
facciones,
bewégelijkheid
der
trekken.
mobl/ar, v. tr. (ue) meuhileeren, raeubelen; —e, a., bewégelijk.
moc/a, m. Mokka (Arabische koffie);
— adero, m. (piat) snot-doek; ook —

moda

ador, m. (even plat); —arro, m. (plat)
druppel aan de neus; —aya, m.
. palmpje
van
Guyana;
de
vracht
(amandel -vormig).
moce/ar, v. dntr.' veel naar de meisjes of
vrouwer, gaan; de jonge man uithangen; —dad, f. jeugd, jeugdige leeftijd
(ook tussenen 20 en 40); jongelingschap; —ro, m. vrouwen-li efh ebber,
hcht-mis; —ton, -a s m. f. stevige stoere
jongeman, stevige jonge meid.
moci/on, f. bewéging; vervoer; neiiging,
voorkeur; verheffdng (der ziel tot God);
motde, voorstel; —to, -a, m. f. knaap,,
jong-meisje.
moch/ada, f. stoot met de kop, m. d.
horens, en kopje v. e. poes; —adero,
m. Am. Peru (oud), offer -plaats der
Indianen; —ar, v.-.tor. toppen, 't bovenste afsnijden van; ontmasten; onthoofden; Am. (oud), aanbidden, of feren
a. d. afgodsbeelden; — azo, ' m. kolfBtoot (v. e. geweer); —-eta, f. kapkéel;
hoek-steen v. deur of venster; —il,
m. boere-knecht, die eten a. d. arbeiders brengt; —ila, f. ransel; weitasch;
bédel-zak; hacer mochila, zijn véorraad opdoen; —ilero, m. soldaat die
op de rans els moet passen; —In, m.
beul; —o, a. zonder-horens; met kortknipt haar; van de takken ontdaan;
af-geknot; (wapenk.) ongewåpend; —
uelo, m,„ kåt-udl; f am. fig. 't vuile
werk; cada mochuelo a su olivo,
alle kippen op stok; 13 to co el mochuelo,
is er slecht afgekomen.
moco, m. snot, slijm; droes (paardeziekte); verkoolde punt v. e. kaarsepit; afdruipsel (v. kaars); slak (v.
ijzer); bék-knobbel (v. kalkoen); gewone hane-kam (plant met purperroode bloemen); mirar a moco åe
candil, zich geen tijd geven om
goed te zien of uit te zoeken; se le
cae el moco, 't ds een snot-neus; no
sabe quitarse los mocos, hij kan zijn
snot (nog) niet afvegen; le he qultado los mocos, dk heb hem van
jongs-af
gekénd;
(plat) quitar los
mocos, een oor-vijg geven; £le parece
a V. moco de pavo? houdt u 't voor
onbeteekenend?; —sidad, f. slijmerigheid, snotterigheid; —so, a. snotteng,
slijmerig, nog piepjong en onervaren;
—suelo, m. fam. snot-neusje, min
vent-je.
mod/a, mode; a la moda antigua, naar
de oude m o d e ; —al, a. voorwaarde of
bepérking bevattend; cuerdas of notas
modales, modale snaren of
noten
(terts en sdxt); m. pl. manieren, —
alidad, f. modaliteit, mander van zijn,
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edgenschap om in zakere vormen voor
te komen (de stof), modaliteit; ook:
wijze of manier, vorm.
mode/lar, v, tr.- boetseeren;
ftiodelleeren,
vormen; r. zich regelen (naar); zich
vormen (naar), (tøt moclél nemen; —lo,
m. modél, voorbeeld; tomar por modelo, tot model of vootrbeeld nemen;
vorm
(voor
't gieten v. e. klok);
modelo vivo, levend model; —radon,
f. matiging; gematigdheid; —rado, a.
matlig; gematigd; •—rador, a. en m.
leider; matiger, die matigt of leidt;
—ramiento, m. = —racion; —rar, v.
tor. matdgen, lénigen; inpexken; inhouden; sr. zich —; —rativo of —ratorio, a; matigend, bepérkend a. a.
mod er n/am ente, adv. tegenwoordig, op
moderne mani eir; —ismo, m. nieuw
woord; modernisme; —izar, v. tr. veirnieaiwen, nieiuw-moddseh maken, inrdehten enz.; —o, a. nieuwerwetsch;
nieuw.
,
modest/ia, f. beseheidenhaid; ingetégenhedd; —o, a. eenvoiudig (tegen-over
weeldenig), zie verder 'it vordge.
mådico, a. billijk, middel-måtiig; min»
waardig; del modico, erg goed-koop.
modific/acion, f. matiging, verzachting;
wijziging (b.v. in wet of régeling)
v e r a n d e r i n g ; — a d o r , a. wijzigend; rnatigend,
mmderend; -—ar, -v. tr. zie
boven; r. van wezen verander en; —•
atlvo, a. — —ador; m. w at de zin, de bateekénis verandert; = — atoriø.
modi/Ilon, m. neut (S-vormig versdersel);
—smo, m. eigen-aardige zegs-wijze;
—sta, f. modiste; a. steeds de mode
volgeiid.
mod/o, . m. wijze, manier; toon-sehaal,
toon-soort; modo indicativo, aantoonende wijs; a mi mod», op mijn manier; de este modo, op deze wijze; de
modo que, zoodat; de un modo o de
©tro, op de een of andere manier;
de todos modos, hoe 't ook zij; al
modo que, evenzeer als; de cierto
modo, op zekere wijze; pl. manderen
vormen — modales; •— orra, f. slåpenigheid, dood-slaap (fig.) slaap-dronken-heid; — orrado, a. soezerig, slapetrdg, in een staat v. slåperighedd
vervallen; —or rar, v. tr. zoo maken
(zie boven); ook tr.;. —orro, a,, lodderig,
soezdg, sufefrig; m . suf-kop.
modrego, m. en a. mis-pomt, nietswaaråig; zie 't vorige m.
modul/acion, t. toons -verandering, -overgang;
stem-buiiging;
omzetting
in
andere loon-soort; harmoniische overgang; —ario, a. half-Grieksch, halfRonieinsch (bouw-stijl); *—o, m. maatSp.

moje

(-stal:); middel-lijn (v. rnunt, zuil a. a.).
mof/a, f. spotternij; soherts, boert; ~~
ador, -a, m. f. spot-vogel; —adura,
f. = ' —a; —arse, v. r. .(de) bespotten,
de spot drijven, gek-seheren; —eta,
f. stdk-walm, kwade damp, drek-hicht;
bunzing of stink-dier; —ético, a. duf,
benaoiwend; stinkend; —letes, f. pufi feuige wangen; — letudo, a. bol-wångig.
mogate, m. vernis (voor aarde-werk);
de oi a medio mc gate, als gewéten-stdller; —to, m. = rnogigalo. .
mogo/U6n, (de -), adv.: Hegar de mogollon, onverwacht,
on-åangekonddgd
aankomen; vivir de mcgollon, „klaploopen"; m. k'ap-looper; onverwachte
komst; —te, m. aard-hoop, heuveltje;
alleen-ståande berg met vlakke top;
duin; pl. eerste gewei (hert in 't
tweede jaar).
mogrollo, m. klap-looper.
mohada, zie imojada.
moharra, f. lans- of vaandel-punt; —che,
m. = —cho, m. belachelijke toetakeling, „opdirking"; potsierlijke vent,
mds-baksel.
mohatr/a, a. m. s<chijn-verkoop; caballero
de mohatra, woekeraar, patser (Don
Quijote); —ar, v. tr. zoo verkoopen;
—ero, -a, rn. f. woekeiraar die zich
daarmee afgeeft.
moh/ecer, v. intr. verroesten; —iento, a.
== —fn, om-. „leelijk gezicht", „zuur
g e z k h t " ; —ina, f. mokken, prudlerij;
—-ino, a. die mokt of p-ruilt; våt paard
en ezelin geboren; met zwarte bek
en haren (paard); m. bank-hoiuder (bij
kaartspel); —-o, m . ro est; schiiimmel;
verrqesting (door ledig-gang); lam.
no dejar criar moho, goed aan de
gang 'houden, voort-duirend gebrudken;
—osOj a. beschimmeld; muf (eeit-waren
a. a.); verroest (zwaard b.v.).
Moisés, m . Mozes.
moja/bana, f. korst v. kaas en meel,
soorc ' gebak; —da, f. nat -wording,
•>,nat p a k " ; f am. por, steek (m. mes of
dolk); stukje brood (om te soppen);
—dor, m. waiter-bakje bij 't spinnen;
papder-werkers-kuip; a. die vochtiig
meakt (werk-man); —dura, f. „nat
pak", ('it) vochtig-woirden, bevechtiging;
—ma. f. gerookte tonijn; —r, v. tr.
bevoehtagen, nat-maken; f am. betrekken in, halen in (rare zaak a. a.);
molar la sopa, de soep over de pneedjes brood gieten; r. nat worden, een
nat pak oploopen, natte voeiten krijgen
a. a.; —rrilla, m, t. „vroolijke Frans".
mo j/e, m. en f. saus; —-eies, m. pl.
katrollen a a n boord; —era, f. vogelbesboom, =
mostajo; —I of —il, • =
22
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icøn; en: soort taart-gebak; —icén,
m. mepj slag, meit de jhand op 't hoofd;
stoot (bij ongeluk, tegen 't hoofd),
bens; fijn broodje (bij sjokolade); soort
fijn beschuitje; hecho de mojicon, afgeraif eld, knoeierig; —iganga, f. openbaar
leest m. komische kostuums; —igaterfa,
f. of —igatez, f. schijn-heildghetid; —
igato, -a, m. f. en a. schijn-heilig(e),
huichel-achtig lief en voorkomend; —
6n, an. grens -paal, -teeken (v. e. stuk
tend); hoop, stapel; pachter of verpachtier; wijnproeveir, harde uåtwérpselen; een spel (m. e. werpschijf);
—onar, v. tr. afbakenen, begrénzen;
—onera, f. grens -strook, plaats waar
de grensteekens staan; —onero, m.
ro ed er (v. belast bare dranken), schatter.
tnol/a, f. (veriosk.) maan- of moederkalf; -—ada, f. wrijfsel verf; —ar, a.
molen -steen, iriaal(diente
molar,
maal-tand, kies);m. kies, soort steen
voor m/olen-steenen, steen-groef daarvan.
møld/adø, m. lijst-werk, giet-werkj —ar,
v. tr. in een vorm gieten, fatsoeneeren, vormen; '—avo, -a, rn. f. en a.
Moldaviér, Moldavisch-e; —e, m. vorm
(gieten of bakken); de molde, in
dr uk; fam, me viene de molde, dat
komt me' juist van pas; —ear, v. tr.
= —ar; —ura, f. lijst ' (op of bij deur
of venster); lijst -werk, rond loof-werk
aan zudl; —urar, v. tr. Ipof - of lijstwexk maken.
mol/e, rnassa, klonip; omvang, gevaarte,
a. week, zacht; —écula,. f. molecule;
—ecular, a. rnoleculadr, v. d. molekulen; —edero, a. vermåalbaar; —
edor, -a, m. f. die malen of fijnwrijven moet; lastig mensen; — edura,
f. fijn-wrijving, vermaling, maalsel, =
—ienda; —endero, a. die laat malen
of [maalt; die 't koren n. d. molen
draa gt, brengt; sjokolademaker die
cacao stampt; —er, v. tr. (ue) malen,
vermalen, fijn-wrijven, -stampen; verbrijzelen, vergrudzen; vervélend aanhouden, lastig-vallen; intr. zeuren;
anale n (ook fug.)I !"• zich over-måtig
vermoeden met loopen; fam. zich vergeefsche inoeife geven om iem. te
over-tuige>n; —ero, rn. molen-steenhouwear; handelaaar in molen-steenen.
molest/adør f -a, m. f. last-post, iem. die
lastig-valt of vetrveelt; —ar,v. tr.plagen, lastig-vallen; kwelien; r. zich
een last getroosten, zich de moeite
geven; no se moleste V., geef u geen
moeite; —ia, f. last; moeite; verv eling;
ongerief; —o, a. lastig;vervélend; ongeriefelijk; hinderlijk.

momentåneo

molet/a, f. (verkl.) v. muela; wrijf-steen;
dukt-steen
(v. drukkers);
slijp-rol,
-schijf; —6n, m. „molton" (voor dekens b.v.).
moli, m. sootrt knoflook (wak
riekend);
—eie, f. week-hedd; verwéekelijking;
slaphedd, —do, a. vergruisd, verbnjzeid; gemalen; fig. afgemat, afgebeuld; —enda, f. vergruizing; fijnwrijving, vermaling; maalsel: niolienda
de chocolate, 25 pond sjokolade; plagerij, érgernds; vermoedenis, afgematheid; last, hinder; —ente, a. malend,
die of wa f maalt; vloeiend, vlot; —
ficacion, f. week-making, zacht-making; verzachting, verweeking; spderverjamming; —ficar, v. tr. (geneesks)
zacht of week maken a. a.; —nera, f.
molenarin, molenaars-vrouw; —neria,
molenaairs-bedrijf,
-vak; —nero, m.
molenaar;
a. molen-, maal- (koren
b.v.); —nete, v e r k t ; draad-boom(pje)
o m 't anker te lichten; molentje; kruisrad; wind-araadje (aan wind-smolen);
sleunsel (onder echudf-raam); soort
rénde-dans;,—nillo, m,. koffie-molentje;
tand-rad a. e. spil om te roepen en te
doen schuiimen; —no, m. molen; moli--.
no de aguå, water-molen, molino de
viento, wind-molen, molino de aceite,
olie-molen; onrustig mensch, (plat)
„kwi,k-gat"; fam. mond, „bak»huis";
pledra de molino, molen-steen; rueda
de molino, molen-rad.
mol/ondro, m. lui-aard, lui-lak.
Molucas, f. p i Molukken; (mol)uscos, m.
pl. week-dieren.
moil/ar, a. broos, „bros"; malsch; makkelijk en winst-gevend; vleezig (vrucht);
—ear, v. intr. week worden; verweekelijken; lat toegeven; —edo, m, vleezig
deel v. d. boven-arm> v. h. been;
kruim (v. brood); —eja, f. krop, voorm a a g (v. vogels); kålfs-zwézerik; kliertje op 't borst-stuk v. e." kalf; —ejon,
m. vergr. v. —eja; „dikkert"; —era» f.
tam. kruin (v.'t hoofd); buena mollera,
„goeie k o p " ; „,es cerrado de mollera,
hij
is
onbevattelijk;
cerrar
la
mollera,, fam. z'n mond houden; es
duro
de
mollera,
hij
heeft
'n
harde kop; tiene sentada la mollera,
hij.(zij) is veirstandgi gewoirden; si se
me pone en la mollera, fam. als ik er
's tirek in h e b ; —ete, (tn. zacht broodje;
pl. bolle wangen, dikke w.; —etudo,
a. bod-wangig; —izna, f. koude mot.iregen; aangenaam regentje, buitje; —
iznar en —iznear, v. intr. mot fegenen.
moment/åneo, a. oogenbliks-, oogenblikkelijk, kort-stendig; —0, m. oogenblik;
tijd-stap; gewicht, belang(-rijkheiid); gel.

momeria

339

moment, rioeveelheid beweging, uitwerking der kraeht v. e. ihefboom a, a.;
(wisk.) moment, verschil; al momento,
åanstonds, dadelijk; a cada momento,
telkens; en el momento que, zoodra,
aangezien; en un momento, in een
oogenblik; por momentos, iederoogenblik.
mom/erfa, f. „verideeden", vermomming;
„afgesproken werk"; kunstje (m. kaarten a. a.),* aanstellerij, vertoon; —-ero,
m. kostuum-maker voor maskerades;
—ia, f. murnmie; slordiige vent; zwatte
ent-wås; —-ificacién, f. bålseming (der
lijken); —io, . a. uitgemérgeld, broodmageir; —-o, gebaren-spel, . s t o m s p e l
(v. toomeel-speler); fam. lief-koozing,
liievigheid; udtdaging o m te soelen, iets
„op te zetten"; bankhouder (bij kaartspel a. a.), degeen die tegen al de
ånderen speelt; fam, h a c e r momos a
lina mujer, een vrouw *t hof maken.
mon/a, i. apin; roes; dronk-aard; lédeiren
dij-bedekking v. e. picador; houten bal
voor dwang-arbeiders (aan de voet);
quedarse como una mona of hecha
una mona, beteuterd staan; a. mooi,
,,snoezig"; es muy mona, ze is heel
mooi; —aca!, a. monnik(s)-; —acato,
m . monnik-schap; —acillo, m. koorknaap (i. e. klouster of k e r k ) ; — acordio, m. instrument met toetsen en éen
snaar, groot spinét; •—ada, aperij; valsene liefkoozing; pl. „aanhalen" van
of door een kind, liefkoozingsn; sing.
cok: aardig prulletje; —'ada, (gel.)
eenheid, „monade"; —ago of —aguillo,
m... fam. = —acillo; — aquismo, m.
monniken -brøed, monniken -dom»
m o n a r c a , .m. alleen-heerscher, monareh;
—qula, alleen-heerschappij; monarquia
a t s o u t a , volstrekte alleen-heerschappij;
'— 'quico, a. monarohaal; —quismo, m.
een -hoofdige regeerings -vorm; —quista,
m. monatrchist, aanhangeir van ft vorengenoemde.
mon/asterial, a. == —åstfco.
monast/erio, m. kl6oster; —'ico, a. kloos ter-, v. 't klooster, monniks-.
jmønd/a, f. snoeiing; schoon-rnaak; zuivering; snoei-tijd; pl. feesten ter eere. v.
d.
Moeder-maagd; —adientes,
m.
tande -stoker, tande -penter; —ador, -a,
a. en s. zuiverend; gereedschap, werktuig o m schoon te maken, te zuiveren,
te snoeiien; zuiveraar,'reiniger, snoeier;
~ adura, f. schoon-ma ak, reiniging,
zuivering. peiling, schillen; pl. doppen,
schillen; afval v. schoonmaak; •—aorejas, ni. oor-r>euter; —ar, v. tr. schoonmaken, schillen, pellen; lam. plukken,
ujtschudden (=•- berooven); r. yervej-
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len; — ejo, m. gestopte varkens-pens;
—o, a. zuiver; gezuiverd; onvermengd;
rnondo y lirondo, volkoanen zuiver; —
onga, f. fam. slons (dienst-meid); —
©ngo, m. al wa/t uit ingewanden v.
slaeht-vee gemaakt wordt: worst, saucijs
enz.; —onguero, -a, m. f. varkensslachter of worsten-verkooper;. — onguil, a. fam. v. e. worst . of worsiternaker.
moned/a, i. munt (geld-stoik en plaats
waar *t >,geslagen" wordt); fam. pagar
en la misma moneda, met dezelfde
munt betalen; fam. „duiten"; moneda
sonante, klinkende munt;
moneda
menuda of moneda suelta, klein-géld;
batir moneda, munt stean; hacer moneda. in stukjes^snijden; moneda falsa,
valsch.e munt; moneda legal, wettig
betaal-middel; la Casa de la moneda,
de Munt; —aje, m. aan-munting, ('t)
munten; —ar, én —ear, v. tir. (aah)munten; —erla, f. munt-plaats, munterij, munt; —ero, m. munter; monedero falso, valsehe munter.
mone/rfa, f. aperij; aardig prulletje; —
sco, a. fam. aap-achtig; —-tario, m.
munite-verzameling; kast daarvoor; a.
munte(n), v. munten; union monetaria,
munt-unie; -^tizar, v. tr. munt-slaan,
aanmunten; uit -geven (papieren geld,
effekten).
monfi, m. (oud) Moorsche roov-er.
mongol, -a, m.f. Mongool; —'ico, a.
'Mongoolsch.
moni/caco, m. fam. dwergje, „krates";
—ci6n, f. aan-maning v6or de banvloek; —gote, aanstaand geestelijke
dåe de kruin-schering heeft ondergaan;
m. (olat) leeke-broeder; leek; „beunhaas";
slecht
schilderij;
poppetje;
—Ho, m.. verkl. v. mono; ouderwetsch lijfje; — 'n, m. aardig vent je;
—-podio, m. ..(oud, fam.) kuiperij,'gekonkel; nieuw: streken, knoeierijtjes,
moras, m. vernuftøg gemaa akt stuk je
speelgoed; pl. (volkst.) „duiten".
monita, i. fam. stroop-likkerii, slim nede righeids-vertoon;
Am,
Peru,
flink
standje, strenge berisping.
monitor, m. vermaner; —-ia, f. id., aanmaning (v. d. biecfot -af nemer om tot
bekéntenis eener misdaad te dwingen);
•—ial, a. van zulk een aanmaning, ===
—Jo, a.
ttionj/a, f. non; mon i a lega, leeke-zuster;
fam. cara de monta boba, „boppekop";
pl. vonkjes die loslaten van papier dat
zonder vlam op-brandt; —e, m. monnik; ^-!I r a. monniks-, monniike(n)-;
m. noone-kleed; —io, m. nonne-leven
('t non-worden of zijn).

mono
mon/o, m. aap; f am. quedarse hecho un
mono, er bekaaid afkomen; estar de
monos, fam. hoos op elkaar zijn;
a. snoezig, rnooi; lief; —ocordio, m.
instrument met één snaar om te
stemmen; —-oculista, m. éen-oogige
(soms in gekheid); —oculo, m. monoeie, oog-glas; —ogamia, f. buwelijk
met éen vrouw; •—ogamo, -a, m. f.
en a. een-maal gehuwd (man); (man)
die slechts één vrouw huwt; —-ografia,
f. monografie (gel. stuk over een bepaald onderwerp; —ograma, m. naarncijf er.
mon/olito, m. en a. monoliet, nit één
steen beståande, b.v. obelisco monolito,
obelisk nit éen stuk; — ologo, m.
alleen-spraak, voordracht van éen persoon; —omanla, f. monomanie; —-ø»
maniaco, a. = —omaniåtico, dåe aan
monomanie
lijdt; van
monomanie»
monomanie-achtig; • = — omano; —
©metalismo, m. stelsel v. e. enkele
munt-standaard; —opastos, m. enkele
katrol; —opolio, rn. alleen-handel, uits hui/tende irechten of aanspraken; —opolista, m, f., meer: —opolizador, -a,
m. die monopolizeert, als alleen-handelaar opitreedt a. a.; —opolizar, v. tr.
monopolizeeren, voor zich alleen inbeslag-nemen a. a.; —osilabo, a. éenletter -grepig.
mono/te, m. baviåan; poisierlijke pop van
porseliein a. a„; —telsrho, m. monoteisme, godsdiensit-stelsel met éen god;
—teista, m, f. aanhangetr van zoo'n
stelsel; die éen god aanbidt; —tønia,
f. eenténigheid; —'tono, a. eentonig.
monsefidr, m„ monseigneur.
monserga, f. gebåzel.
monstfu/o, fti. monster, gedrocht; —
os id ad, f. monster-achtigheid gedrocht;
mis -geboorte; — oso,, a. monster-achtig,
gedrochtelijk.
monta, f. paar(-tijd) der paardén; bedrag, waatrde; sinjaal voor opstijgen;
•—cargas, m. itoestel o m lasten te tallen;
—dem, =
—dor; —dor, m. goed
ruker; stijg-blok, -bank (v. miters);
dura,' f. paarde-ituåg;
raker-uitrusting;
—je, m. opsitelling of rmonteering (der
kahbnnen); pl. affudten; —-ner a, f.
edke-bosch waar varkens vet-gexnest
worden
met s edkels; tijd daaarvoor;
oogst- v. bosch-produkten; fam, estar
en montanera, goed zijn natje en
droogje krijgen; — nero, m. veid- of
bosch-wachter; —no, a. berg-, v. d,
bergen.,
mont/ante, rn. slag-zwaard; soort vuur»
werk; echar el montanie, een twist
doen bedaren; bedrag; f. opkomend
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getij, vloed; midden-lat of -strook v.
%. raam; stijl v. e. macbine of tpestel;
—antear, v. tr. sabel-schennen; fam.
baas-achlig doen; —aniero, rn, sabelvechter.; -—ana, f. berg; —anes, -esa,
rn,.-f. en a. berg-bewoner, van de bergen
afkomstig, daar geboren; —afieta, f.
bergje, heuvel;
—anoso, a. bérgachtiig; —ar, v. intr. opstijgen; van
belang of gewicht zijn; moniar en
colera, toornig worden; a caballo,
te
paard
stijgen; . tr.
berijden,
' rijden op; beboeten voor 't drijven
van vee in boseh; en: aan metaaldraad rijgen; bedragen: la cuenta
monta tanto, de rekendng bedraagt
zooveel; spannen, steilen (vuur-wapen);
montar la brecha, in de bres springen;
opwinden: montar un reloj (horloge);.
betø-ekken: montar la guardia, (wadit);
omzeilen, omvaren: montar un cabo,
(kaap); —raz, a. v. d. bergen, berg(bev/oner b.v.); wild, woest; onbeschaafd, onbehouwen; m . veid- of
bosch-wachter; —azgo, m. te betalen
recht op door-trekkende kudden; plek
waar ze door-trekken.
jmontas! f. (fam. en oud) en d a a r heb
je *t nu al! adv. dat wil z e g g e n . . .,
waarachtiig nietS
monte, m. berg (oud en farn.) in 't enkelvoud weinig zonder nadere a a n duiding; atravesar el monte, de bergen
over-trekken; por mpntes y valles,
langs bergen en dalen, van overal;
„stok", kaarten op stok; bosch; fig.
ragebol; monte tallar, bosch v. håkhout; monte alte, hoog hout, hoog-opgaand woud; monte bajc, laag hout,
laag bosch; monte hueco, dun bosch;
monte cerrado, oud eike-bosch; monte
de pledad, lommerd, bank v. leening;
prometer montes d e . o r o , gouden bergen beloven; naam v. e. spel, zooveel
als dubbel „lansquenef.".
mont/ea, f. ('t) steen -houwen, steen -houwers-kunst; plan v. e. gebouw op papier; steun-pilaar .(onder gewelf); jacht
in een bosch; —ear, v. tr. jagen (op
groot wild); 't plan of de hoogte v. e.
gebouw teekenen; —era, f. muts, glazen dak over „patdo<" of galerij; jageirsvrouw; bolle deksel v. d. ketel v. e.
diistilleer-toestel; drieh. zeil op de
Jaeit-ste bram-izeilen; —ereria, f. mutsewinkel; —erero, -a, m. f. mutse-maker,
-verkooper; —erla, f. jacht-kunst, -bedrijf; —ero, m.. jager, montero de
Espinosa of de cåmara, soort kamerheer, dne *s nachts de wacht hield
bij 's konings slaap-vertrek; montero
de tråflla, jacht-meester die de troep
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bonden leidde; montero mayor, opper- i
jacht-meester, hoofd der wolve-jacht;
casa del møntero, jacht-huds; .—és,
a. woest, wild; gato montés, wilde
k a t ; —.escos, m e pl. fam. hay mont escos y capelotes, er ds ruzie; •—--esinoj ,
a. wild, in de bossenen wonend;
schuw,
mont/o, m. zde —a; —on, m. hoop,
stapel;- zode (de hierba); „boél" ( =
veel); me b a dicho un monton de
cosaSj hij (zij) heeft m e een boel
dingen gezegd); „sta-in-de-weg"
=
onriut tnensch; de monton, dootr- en
over-elkaar, door-éen; en monton, op
*n hoop, op 'n stapel; a imjontones, bij
lic-open overvloediig; salido del monton
negro, uk de heffe des volks; —ubio,
-a, mi. f.; Am. onbeschaafd mensch uit
de bergen, de bosschen; —uno, a.
berg-; Atm. Ven. landelijk; —uoso,
a. berg-achtiig; —ura, f. rij-dier; hooiten onder-stel, nouten of rnetalen gest éi, „montuur" (ve e. bril b.v.); monteering, opstelling; hårnas, tuig (v. e.
paard); samen-stel (v. onderdeelen).
mon/uelo, m . verkl. v. mono, aap, fam.
fiijgebeelde jonge kwast; •— umental, a.
tmonumentaal; —-urnento, m. monument, gedenk-teeken; in Spanje: vooral
'£ Heiilig Graf, in de Hedlige week met
groofce praal in de kerken vertoond;—zon, rn. rnoeson.
mona, f. lede-pop, mode-pop; fam. zuur
gezicht, ont-ste-mdbeid; staere-vechtershaar-toiet; iinten siaraad, dat men de
stier in *t gevecht in zijn vetkwal
ste ekt; vroorwen-haar -strik (vooral in
Andal.); fam. roes, dronkenschap; —o,
imi. haar-wrong; kudf (v. vogels); st a artpruik; —udo, a. gekudft (vooral kippen).
moqu/ear, v. intr. snotteren, veel snurten
(de neus); verkouden in 't hoofd zijn;
huilerig zijn, drenzen.; •—ero,
rn.
kinder-zakdoekje;
—eta, f. moket;
—ete, m. stomp in *t gezicht; —etear,
v. tar. (volkst.) 'stampen uitdeelen; r.
elkaar etompen geven; —illo, m. verkl.
v. mo co; droppel a* d. neus; een bondeen-paarde-ziekte; dar cødillo y moquillo, de pot winnen nadat men
„codille" gemaakt heeft (bij 't hombrespel); —ita, f. druppeltje water a. d.
neus.
mor/a, f. moer-bed, -bezie; (rechtst.)
uitstel; —acho, a. zwart-achtig violét
(kleur v. bijna-rijpe olijven); —ada,
f. verblijf, woning; —ado, a. moerbeikleurig; —ador, -a, ni. f. (poet.) bewoner; —-aga, f. (aren)lezing; brading
in de open ktcht en rnet brandhout;
—al, m. moerbei-boom (moral blanco I

morena

en moral negro); f. moraal, zedeleer; zédelijkheid, m o r e d e persoonlijkheid; a. nnoreel, zédelijk; certeza
moral, zedelijke overtuiging; — aleja, f.
tam., zedelijke strekking, zéde-lesje;
—alidad, f. zédelijkheid, moralkeit;
—alista, m> zedekundige; zéde-meester;
—alizacion, f. verzédelrjking;* — allzador, -a, rn. f. zede-rneester; zédenverbéteraar,
raad-gever;
—almente,
adv. zédelijk; —ar, v. intr, wonen, verblijven; —atoria, f. uitstel (meestal v.
betaling).
morb/idez-, f. week-heid, molliighedd (v.
kleuren, vleesch); —'ido, a. week,
mollig; ziekelijk; —Ifico, a. ziekte-:
v. d. ziekte; — o, m. (ziekte.) ziekte;
—oso, a. (ziekte) on-gezond, ziekmakend.
more/ella, f. vonkje; —iila, f. bloedwnorst; fam,. verkeerd bij-voegseltje, b.v-.
in piano-spel; —-iilero, -a, iii. f.' varkens-slager die bloed-worst verkoopt,
verkoopster v. bloed-worst; —illo, a.
git-zwart: caballo morcillo, (paard);m.
boven-a,rm; —-on,- m. (flikke bloedworst; r 61-pens; fam,. kort en dik
kéreltje.
morda/cidad, f. vinnaghedd; bdtsheid, stékeligheid; seherpte, ('t) bijtend zijn;
—-cilla, t. verkl. v. —za; en: groote
t a n g ; —nte, m. bijtende stof, bijt-middel; instrument o m de kopie op het
plankje te bevestigen; —z, a. bijtend,
bits; stekelig; —za, f. prop (in de
imond); pl. zilversmids-tangetje; (zeet.)
toestel v. ijzer o m 't doorglippen der
ankerketting te beletten.
mord/edor, -a, m. f. en a. brjter, bijtend,
aanvallend; —edura, f. beet; —er, v.
tr. (ue) bijten, grijpen, pakken (tang
b . v.);
bijtend inwerken;
invreten;
kwaad-spreken; be-lknibbelen; .morderse los dedos of morderse la lengua,
zich verbijten; morder el freno, op
het bit k n a g e n ; —lente, m. bijit -middel o m verguldsel a. a. op rnetalen te
hechten; —inni, m. klander = gorgojo; —imiento, m. = —edura; —iscar,
v. tr. knabbelen, knagen; —isco, m,
beet, h a p ; —Iscon, m. flinke hap;
stuk-nit; schruft-kruid.
morel d e sal, m. donker kar-mozijn voor
f/resoo-schilderirig; —a, f. nacht-schade
(plant); - water-hoen (vogel); morel a
tuber osa, aardappel (de plant); morela
furiosa, wolf-kers.
moren/a, f. ..grof bruin-brood; visch die
veel van t o n g heeft; aambei; ; a n d a
morena! nou, die is wélletjes!; o sobre eso morena, of de dudvel mag je
halen (Don Quichoite); morena, glet-
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scher-steenen; -—ero, m. jongen die
de pot m. ; „moirenillo" draagt in een
schape-scheérderij; —ico, —illo, —ito,
m. verk!.' v. moreno: btruin-acht^g; —
illo, zwart poeder op de vogel-beten
der geschoren schapen; —o, a. bruin;
ni. brudne (v. 'huids-kleur); morena
con gracia of morena agraciada, mooibruin meisje; ponerse moreno, gebtruind
raken.
more/ra, f. witte moerbézie-boorn; —
ral, ni. aanplant v. moerbezie-boom e n ; —ria, f. Mooren-wijk; —ton, m,
blauwe plek, kneuzing.
morfea, f. blanca morfea, witte lepra;
ook *n witte uitslag.
morfin/a, f. morfine; — émano, m. die
verslaafd is aan morfine.
morga, f. droesemi, neer-slag v. olijf-olie;
—-nåtico, ae morganatisch.
moribundo, a. steryend, weg-kwijnend.
moriger/able, f, voor matiging of inperkarg; vatbaaf; —acion, f. matiging, inperking; —ar, v. tor.; en weer tot zijn
plicht brengen, intoomen; r. weer tot
orde en regel karrien,
mori/Ho, m. haard-ijzer; Moortje.
mori/r, v. intir.. (u, >ue) sterven, doodgaan, overlijden; f am. morir sin decir
Jesus, in-eens *,t hoekje onngaan; morir
vestidd, <een geweldige dood sterven;
se va muriendo, hij (zij, *t) sterft allengs» weg, ontslaapt zacht en k a ^ . ;
r. zelfde beteekenissen als morir; —sco, a. Mooiisch; m. pl. Mooren v.
Spanje (na 1492 over-gebleven en
gekérstend); —sm'a,, f. Mioorsche godsdienst; troep Mooren; Mooren-dom;
—squeta, f. fam. Mooren -streek, list,
-krijgs-lisL
slimmigheid,
leepheid,
streek; (Fil) 'n soort „ketoepat" of
in palmblad gekookte rijst; Am\ Peru,
grimas, gebaar; —squetero, m. oolijkert, slimme vogel.
mori/aco, a. kwazi-onnoozel of kinderachtig, kwåzi-dood-goed; Am. V. fam.
geld; —és, m. fijn doek, linnen v.
Morlaix; fam. morlés de morf ss, *t is
koekoek éen zang; —6n, a. = —aco.
mormén, -a, m. f. Mormoon (sekte in
Am.)
morm . . . , m. = • murm . . .
moro, -a, m. f. en a. Mootr, sch; vino
moro, onåangeléngde wiin; fam. moros
van, mores vlenen, hij houdt z'n roer
niet tneer reellt; jugar a moros y
cristianos, krijgertje sneien; fam. jcuidado con eso, porque hahrå moros y
cristianos! pas op daarmee, of we
krijgen 't aan de stok!; -r-cada, f.
kép-stoot v. (rammen); —'n, m. heuvel(tje); —ncho, a. (ooid) ontbladerd-

mortadela

kaal; ook: poes (liefkoozings-naam);
—ndanga, f. onnoozelheid; wissewasje,
nietigheid; asunlo de morondanga,
zaak van niets; —ndo, a. gesehoren,
kaal; blåderioos, tak-loos; m. leekebroeder zonder geschoren kruin; tåklooze boom; —nia, f. soort spijs uit
ei-vruchten.
morcs/idad, f. largzaamheid, onversehiJ,ligheid, laks-heid; —0, a.; juro m o roso, goederen in geding die aan de
fiBcus vervallen zoolang niet opgeeischt dqor de rechthebbende.
piorr/a, i. Eehedel; morra calva, ^morra",
een kinderspel (opheffen v. vingers,
zooveel als de hoofdman beveelt); —
ada, £., ongevéer =
morocada; •^aGeai v. tr. kopstooten geven aan*
—adeo, m. (het) stooten met d e . k o p ;
—al, m. haver-zak (v. r a a r d e n op
reis); ransel (v. soldaat); weitasch;
—alla, f. hoop onnutte dingen; fam.
vodderij, arm-zalig iets; „min zootje";
kat-visch; balletje, vång-bålletje (spel);
—illo, m. veirkl. v. morro, snuitje;
grooite kiezel-steen; soort klier-aanhangsel a. d. hals v. e. schaap; vetkwab onder de kop v. e. sitier; plat
st-eentje; Spiegel-slijp -steen; •—ina, f.
besmetdng onder dieren; zwaar-moediigheid; —ion, m. soort liichte heim;
duizeling v . e . roof -vogel; — 0 , m.
snuit: dikke onderlip; kwab; andar al
morro of a la morra, elkaar spélen"de,r-wijs klapjes geven; (fig.) jugar
al morro con afguno, zijn woord niet
hon den: a. spinnend (kat); (zeet.)
poner la bandera al morro, de vlag
in sjouw hijschen; — ocotudo, å. fam.
e r g moeilijk of belangrijk; —ocoyo m.
Am. Guba, schildpad met zeer bol
schild,- —on, m. (zeet.) sjouw (opgerolde vlag); —oncho, m. poesje; a.
rnak, zacht-zinnig; •—oiioso, a. Am.
achterlijk, zwak en on-ontwikkeld; ,—
udo, a. met dikke uitstekende snmit;
met dikke voormit-ståande lippen.
morsa, f. wakus.
mort/adela, f. dikke geforaiide Italiaansche woirst; —a ja, f. lijk-kleed; keep
in hout (oim een pen in te voegen);
ook* tap-gat; —al, a. doodelijk; stérfelijk; (oiud) doodelijk vermoeici, op;
pecado mortal, dood-zonde; fam. eeuwig, oneindig: enemigo mortal, doodsvijand; m. pl. stérvelingen; —alidad,
f. stérfelijk; sterfte; —andad, f. aantal
gesneuvelden, dooden, gedooden, gedoode dieren, en = alidad 2; —ecino,
a. aan ziekte gestorven (dier); wegkwijnend, langzaam uitgaande; fam.
hacer Ja mortecina, doen alsof ti» en

morueco
doodzieik ås; —erada, f. saus met fijngestampte
knoflook;
een vijzel-vol
s/tampsel; —erete, m. martier (kanennetje); nacht-kaars; —ero, m. vijzel:
mortier
(kanonnetje);
nnqirtel(-kalk);
soort muts; kleine dikk ert; dik achiterste; —eruelo, mi. verkl.; 'n kinderspel; gehakt v. varkens-lever; —ifero,
a. (geneesk.) doodelijk; moordend; —
ificacion, f. afstervång; verootmoediging, teleuir-stelling, tegen - -spoed; ver oc-tøncediging;
vernédering,
beschammg; (jheelk.) verstérving; ('t) bestérven
(v. vieesch); —ificar, v. itr. doen bestérven (wild a. a.); zelf -kastijding-opleggen;
ver-deemoedigenj vervootmoedigen; beschaxnen, vernéderen; teleur-steilen; r.
zich verdeemoedigen, verootmoedigen
a . a . ; —uorio, a. dood(s)-, sterf-, begrafenås-: casa morluoria, sterf-huds;
ITL overlijden, begratenis.
n>or/ueco, m. (oude) dek-ararn; —uno,
a. Moorsch; —usa, "f. f am. geld.
mosa, f. éland (groot hert, N. Am.);
Maas (arivier); -—ico, a. Mozaisch; m.
mozaiek, inleg-werk van steen; —ista,
in. mozaiek-werker.
mos c/a, f. vlieg; zwart rond pleistertje
(op *i. gezicht); stippel, vlekje (op
stoff en); Vlieg (klein zuiidelijk sterxebeeld); fam. kwaad humeur, booze
bui; fam. geld; lastig mensen; int.
dar. 's leelijk!; mosca fu-giirsnie, vuutrvlieg; mosca muerta, f. schijnheiiige nuf;
pl. weg-springende vomken; picado de
la mosca muerta, boos geworden; mosca
muerta en leche, donkare vrouw in 't
•wit; mose as folancas, sneeoiw-vlokken;
papar moscas, met open mond staan;
sacudir moscas, zich van alle binder nissen ontdoen; —-a4a(niuez—), f. rnoifekaat -no ot; — a r da, f. p aar de -vlieg; p aal woran; —ardear, v. intr. eieren leggen
(bije-koningin); —ardon, m. groote horzel; — ar eta* f. soort vliege -vanger (vogel); —atei, m. en a. soort druif en
de wijn ervan; -rn., vervélend dom en
aanmatiigend mensch; —on, m. vergir.
v. mosca; hromvlieg; slimmerd, die
Ziich dom houdit.
mosqu/eado, a. gespikkeld; —eador, m.
vliege -verdrijver
(paarde-haar a. e.
stek); fam. staart; —ear, v. tr. de
vliegen ver jagen; ranselen; mosquear
las espaldas, een paar striemen m.
d. rij-zweep geven; op geraakte toon
antwoorden; r. zich geraakt toonen;
—eo, m. verjaging der vliegen, ('t)
af-vliegen; —ero, m. vliege-vanger;
—eruela. f. muskadél-peer; —eta, f.
soort doorn-roos m. zeer , buigzame
stengel, muskaat-hiacint; —etazo, m.
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tmuskét-schot, -vuur; —ete, m. rruufekét;
—etena, f. troep musketiers; „ parterre"
(tooneel); —-eterii, a. farru
v. h. ^parterre" v. e. tooneel; —
etero,
rn.
musketier;
parterre-toeschcuwer; —il, a. vliege-, — —ino, a.;
—itero, rn., muskiete-gordijn; —ita, f.
Sardimsche vogel, die op de groenvink lijkt; mosquita muerta, preuitsch
jt<ffie; —ito, rn. muskiet, mug.
mcst/acera, f. mosterd-pot; — acero, m.
rnésterd-handelaar; -maker, fabrikant;
-pot; —acilla, t. snappe -hagel; pl. glas•korrekjes; —acho, m. snor, knevel;
zwarte vlek op 't gelaat; (zeet.) pl.
juffers, schijven; —achon, m. marsepein met amandelen; —achoso, a.
met zware knevels; —agån, f. fam.
wijn; — a jo, m. boom gelijkend op
laurier, met dikke breede bladeren,
goed hout en roode vruchtjes: vogel bes-booim. = mojera en mostellar; —
aza, f. mosterd; -saus; -zaad; fam.
fijne hagel; glas-kraaltjes; fam. hacer
mostaza, de neus te bloede slaan; la
mostaza le sube a las narices, z'n
bloed woirdt verhit; —azo, m.. mosterdplant, zie -—aza; zeer dikke most (dan
v. møsto); ~ e a r , v. intr. sap afgeven
(drudven in de pers); most in de tonnen doen; most met oude wijn mengen; —ela, f. bundel wijn-ranken; —
elera, f. bewaar-plaats v. bundels wijnranken; —ellar, m.. = mostajo; —illo,
rn. taart-gebak bereid met zoete kruidwijn; saus met mosterd en zoete wijn
erin; —0, m. most (vérsche wijn);
druive-sap.
mostr/able, a. toonbaar; —>ado, a. gew.énd; —ador, m* e n a . (ver)toonaer;
leer-meeste-r; toon-bank (i. e. winkel);
toon-taf el; uitstal-kast;
wijzcr-plaa.,
= muestra; —ar, v. tr. (ue) (veir).tDcnen, laten zien; doen
blijken;
(laan)wijzen; aantoonen; r. zich vertoonen, zich voor-doen; zich doen
gelden (als); —ario, m. = muestrario; —-enco, a. zonder bekende eigenaar (land b.v.); land-looper; dom
ruw man.
mot/a, nop (b.v. in laken); pluisje; -fam.
foutje, Simetje; aard-rand (aan sloot
b.v.); —acila, f. kwikstaartje; —e,
rn. motto, spreuk; bij-naam,; gekookte
mais-korrels; —-gar, v. tr. bespikkelen;
Am. mote eten; —ejador, m. spotvogel; vitter; —-ejar, v. tr. hékelen;
vitten; —ete, m. motet (half geestelijk half wereldsch kerk-gezang); —
il, m. ' = moe hil; —ilår, v. tr. zeer
kort knippen (haar), scheren; —in,
m. oproer, muiterij; —-mista, m. f.

movedizo
rmitelirg(e); —Ivar, v. tr. staven, mota-'
veeren; aanleiding geven tot . . .; —
ivo, m. aanleiding; grond, moitief; de
su motivo, tiit ziich-zelf;—ocicleta, f.
motor-fiets; =
—ociclo m.; —olita,
f. kwik-staartje; —ollto, a. onnoozel,
makkelijk ' te foppen; —6n, m. pl.
s che eps-katr ollen; — oneria, f.
stel
scheeps-katrollen; —or, -a, m. f. drijver, bewcg^r; drijf-veer; drijf-kracbjt;
motor; a. drijf-, drijvend; —-riz; a.
drijf-, drijvend; fuerza motrlz, drijf-kracht; —u propr-io (Latijn), adv, uit
-eigen bewéging, als rechts-term. a. a.
mov/edizo, a. bewégelijk, wankelbaar;
verplaaitsbaar; wankel-moedig; —-edor,
-a, a. en s. aandrijver -nd, aanstoker -nd,
opwekker - n d , ; — e d u r a , f. mis-kraam
(slechte bevalling); —er, v. tr. ( u e ) b e wégen; verroeren, veirpilaaitsen; opwekken, aan-stoken; ont-roeren, aanzetten
(tot kwaad); r, zich bewégen, verroeren,
van zijn plaats gaan; zich roeren,
zich „weeren" ( = driuk zijn); —ible,
a. beweegbaar, verstélbaar, verplaatsbaar, wisselend: fiesta movibie, feest
niet op vaste dag; (stenrek.) signos
movibles, wisselende teekens (de 4 v.
d. Dieren-riem); zie —'il; —iente, a.
bewégend: eijns-plåehtig (vazal-staat);
(wapenk.) pleza movisnte, bewégend
stuk, dat naar binnen schijnt te kom e n ; —'il, a. bewégelijk; beweegbaar;
onstandvåstig,
wankelmoedig; onbesténdiig; columna rnovi!? vliegende
kolonne; m. beweeg- of drijf-kracht;
primer movil, eerste stoot; — ilidad,
f. bewégelijkheid; verplaats- of ver"zétbaarheid; onbesténdighedd, wankel»
moedigheid; —ilføaclén,. f. beweegbaar»
making; mobilåze ering (v. troepen);
—ilizar, v. tr. mobilizeeren; r. mobiel
worden of m. verklaard worden; —
imiente, -rn. bewéging; verpjaatsdng,
verzéttång; aandrift; dar e! movimiento,' de stoot geven; poner en movimiento, in gang br engen; pl. aandoen>;ngen; stappen; beroeringen; rnutatién; primer movimiento, eerste aandrift;
(steprek.)
loop
der
hemelliichamcn; movimiento rapto, tegengestélde b.; movimiento de rotacion,
kring-loop; ås-wénteling.
moxa, f. ruige. alsem; rolletje watten a. a.
daarvooir in de plaats gebrand.
moy/a, f. Am. zwavel-houdende vulkanische aarde; pot daarvan; —ana,
zémel-brood voor de groote herders honde.h; fam. kul, fopperij; verzinsel.
moz/a, f. jong-meisje; meid; jonge vrouw;
wasch-plank, -bord; laåtste potje (v. e.
spelj; bisena moza ? knappe meid of
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vrouw; of moza de cåntaro, water-draagster,. werksteir.; —albete, m. jsitevige jonkman, kloek jong-mensch, ook spott e n d ; —årabe, m. ,Kristen wonende
onder de Mooren e n Spanje; —allon,
m. (vollest.) st evige jonge werkman;
—corra, i. (plat) slet, straat-hoer;
—0, m. jong-ménsoh; kelner; mozo
de cordel, knuer; mozo de tahona,
bakkers-jongen; mozo quintado, 16teling, mozo de cåmara, kajuiits-jongen;
fam. en k o n . mozo de buen recado, die
een boodschap slecht uåtvoert; a. jong.
fnu, f. fam. maf = slaap; vamos a la
mu, laten we gaan maffen; boe! (gekiid v. e. os); —aré, f. (ook muer
en mué) sterke stof van.zijde, wol of
katoen met wissel-glans, mo ire; —
cama, f. Am. Arg. dåenstmeisje; ---ca,
f. Am. P. bui del-dier; —camo, m.
Arg. huis -knecht.
mue/eta, f. kap-mantel der doktoren;
bisschops-stool; —ilaginøse, a. slijmerig; -—-ilago, m. kleef-stoff- of planteslijm enz. (zie bo;ven).
muco/sidad, f. slijmerigheid, slijm-bevattend; —so, a.; membrana mucosa,
slijm ivli es.
mucura, f. Am. Ven. aarden koelkan.
mucha;ch/ada, f. (kwå-)jonges-streek; jongelui -s -onbezonnenheid; — sar, v. intr.
kinder-achtig handelen; kinderlijk pret•hebben; ~-eria, f, = —-ada; — ez, f.
jongens-tijd; —0, m,. jongen; —a, f.
meåsje; pl. kinderen.
much/edumbre, f. ménigte, groot aantal;
—0, a. veel; adv. erg, zeer; pr. veel,
pl. vele(n); lo siento mucho, 't spijt
me zeer; mucho me cuesta, *£ vjjilt m e
zwaar; por mucho q u e * . . , hoeveel...
ook: qué mucho que no lo sepa, wat
wonder da't !hij. *t niet weeit; se me da
mucho, er ås mij veel aan gelegen;
tiene muchas ganas de irse,
(hij)
heeft veel lust om heen te g a a n ; muchas veces, vele malen; —-itanga, f."
Am. domme ména.gte.
mud/a, f. veranderjng, wijziging; verschooning (kleeren); ruien (v. vogeks),
vesrvéllen (v. slåingen); pløats daarvooir;
wat dan afvait; ' „baard-in-de-keel";
estar en muda, stil toe-luisteren; —
ab le, a. veranderlijk, onbesténdig; —•
anza, f. verandering; overgang; wijziging; (rechtst.) mudanza de duefio,
overgang v. eigendorns-recht, verandering v. eigenaar; verhuiziing; fam.;
{mudanza! eruit!; hacer mudanzas,
verschillende dans-passen verrichten;
—ar, v. tr. en intr. veranderen, wijzigen; ånders worden; doen verhuizen;
verwisselen; ruien (vogel); de baard
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in de keel hebben (jongen); mudar
de puesto, zijn plaats verwisselen;
mudar de vestido, verkleeden; mudar
de ideas, v. derik-beelden veranderen,
zijn inzichten wijzigen; (fig.) mudar
de bisiesto, zijn optreden, zijn houding
jegens iem. veranderen; r. verhuizen,
zich verkleeden; se ha oiudado mucho,
hij is erg veranderd.
mud/éjar, m. f. (oud) Moorsch yazal
v. e. kristen in Spanje; a. van zulke
•Mooren; — ez, f. stomheid; stil-zwij gen;
—o, a. stom; stil; quedarse mudo,
sprakeloos staan,
mue/blaje, m. meubeleering; —ble, m.
roerend goed
(b.v. land-huis); pl.
huis-raad; lam,, es un mueble, 't is
een „nonsens-vent"; —ca, f. gezichtsv-er trekking, fara. ieelijk gezicht; grimas; huichel-gezicht; —cin, m. gebeds-afroeper (bij de Mohammedanen);
—la, f. imolen-steen, slijp-steen; hoeveelheid water om. een molen in gang
te brengen; hoop (b.v. mest-); terreinverheffing; kies of måal-tand; muela
del seso of del juicio, kies v. verstånd
(gel. muela cordal); (plat) .muelas de
gallo, bek zonder tanden; muela de
dados, negen paar dobbel-steenen.
mueH/aje, m. kaai-geld, haven-geld;—e,
m. veer. (terug-springend. iets); havenhoofd, pier; kaai(-miuiur); perron; pl.
groote tangen (der munters); f am.
tiene flojos los muelles, hij laat ze
vliegen; a. week, slåp; verweekelijkt.
muérdago, m. mare -takken.
muerm/o, m. droes (paarde-ziekte); —
øso, a. droezig.
muert/e, f. dood: (fig.) es una muerte,
't is 'n ellende a,, a,; herido de muerte,
doodelijk gewond, getroffen; de mala
muerte, armzålig; enemigos de muerte,
doods-vijanden; aborrecer de muerte,
doodelijk hat en; a muerte o a vida,
,,erop of eronder"^ —o, a.'en p . p . van
morir, dood, gestorven; agua muerta,•
stiiståand water; madera muerta, dood
hout; obras muertas, boven-werk (v. e.
schip); hojas muertas, dorre bladeren;
m . doode; desenterrar los muertos, van
gestorven nuenschen alles „ophalen";
h a muerto, hij is gestorven; esta
muerto, hij is dood.,
mues/ca, f. in-kepdng, kerf (in hout);
—tra, f. staal(tje), monster, modél;
bewijs; wijzer-plaat; zak-uurwerk; blijk;
(*t) stål-staan (v. e. jacht-hond bij
wild); muestra de referencia, uit-valmens ter, dar muestras, bewijzen of
blijken geven; enseiiar muestra del
pano, 't monster v. het ,.goed" laten
zien; sobre muestra, volgens monster;
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—irario, m. toon-kast, verzameling stålen of monsters; staal-kaart, monsterzending.
mufla," f. mofifel (vu ur-vast vat).
muga, ±. grens-steen.
muger, =
mujer.
mug/ido, m. geloei (bramido, geloei v.
e. stier); —'il, m, harder
(visen);
mugil volante, vliegende visch; —-ir,
v. intr. loeien (koe, os, zie —-ido, ook
wind a. a.), bulken ,(koe, kalf).
mug/re, f. vuil (aan kleeren) door 't
dragen; quitar la mugre ? schoon-maken
(jaskraag b.v.); —riento, a. vuil, smer;ig; —ron, m. loot, af legger ^ (v. e.
plant, op de a ar de gelegd om wortel
te sehieten); —uete, mi. leUetje-vandalen,
[sehaciht enz.
muharra, i. ijzeren besiag v. e, vaandel*
muir, v. ur: melken.
mujer, f. vrouw (ook ==. echt-genoote);
mujer de su casa, huiselijke vrouw;
mujer de gobierno, goede huis-vrouw;
mujer de corte, ^galante" vrouw;
tomar mujer, 'n vrouw nemen; — cilla,
f, verkl. virouwtje; onnoozel vrouwmenschje; —iego, a. vrouwelijk; op
vrouwen gesteld; m. varouwen-doim;
—il, a. vxouwe(n)-; una voz mujeril,
een vrouwe-stem; —io, m. vrouwendom, aan-tal vrouwen; —ona, f. vergr.
man-vrouw; torsche zware vrouw.
mujoi, m. == mugil.
mula, t. muildier, muil-ezel(in); mula
del diablo, bijzit v. e. geestelijke (iq
Toledo)i la mula de San Fransisco,
de beenen; mulo de paso, muil-ezel
o m op te rijden; mula de coche,
trek-muil-ezel; mozo de mulas, muilezel-jongen; . —da, troep of span muilezeb} —dar, m. vuilnis-belt of :-stortplaats; —nte,. m. == mozo de mulas;
—r, a. mudl-ezel(s)-; —tero, m.
=
muletero, muil-ezel-dirijver; verhuurder
v. muil^ezels of andetre last- of rijdieren; —to, m. mulat.
muleo, m . ==. muléolo, m*. pauselijke muil
(purperkleurig purntig schoeisel).
mul/ero, m. muål-ezel-jongen v. e. landm a n ; —eta, f. kruk (voor manken of
kreupelen); stut, steun; Portugeesch
visch-vaartuig; rnuil-ezelannetje onder
de twee jaar; esta noticia Heva muleta, dit is oud nieuws; Ibvar muleta,
op krukken gaan; —etada, f. troep muilezels; —etero,-rru muil-ezel-drij ver (tevens eigenaar); —Stilla, f. krukje; (fig.)
och, dinges, wat wou ik ook weer zeg. gen a. a.: zwiepje buigzaam sitokje;
werp-spiesje v. d. matador; —eto, m.
jonge muil-ezel onder de twee jaar;
—illa, f. (oud) muiltje ' = muleo.
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mulo, m. muil-ezel.
mult/a f. boete (als geld-straf); —angular, a. veel-hoekig; m. véel-hoek; —ar,
v. tr. behoeten; —iforme, a. veel-vormig; —'iple, a. veelvuldig, zie —'iplo;
—iplicable, a.
vermenig-vuldigbaar;
—-iplicacion, f. vermenrg-vtildiging; —
iplicador, m. vermenig-vuldiger; —
iplicando, m. vermenig-viuldig-tal; —'Iple, a. veelvoudig; —-iplicar, v. tr.
vermenig-viildigen,
ver-veel-vuldigen;
intr., of r. zich vermenig-vuldigen;
—iplice, i = —'jple; —iplicidad, f. veelvuldig- of
menig -vuldigheid; groot
aantal; —'iplo, on. veelvoud; multiplo
comim, gemeene veelvoud; —itud, f.
nuenigbe; la multitud, de groote ho op.
m u l l a , f. bloot-legging der baven-wortels v. d. wijn-stok, omgraving daarvan;
—ido, m. vulsel v. stoel-zittingen, kussens enz.; a. afgegraven (plant, rondoim
stam); fig. mollig, zacht; —idor, m.
= munidor; —:ir, v. tr. week maken;
opschudden, slaan (wol); rondom afgraven (boom, wijn-stok); fig. toebereidselen maken.
riiund/ano, a. wereldseh; —ificar, v. tr.
reinigen, zuiveren (e. wond b.v.); —
illo, m. droog-toestel, -bord a. a,; bedwarrner; kant-klissentje; —o, m. wereld; wereld-kennis; „bak-beest" (b.v.
groote koffer); echar al mundo, ter
wereld brengen; tiene mucho mundo,
hij heeft zeer goede vormen a. a.;
anda el mundo al reves, dat 's ook
de omgekeerde , wereld; ver mundo,
overal heer- reizen; todo el mundo lo
sabe, de heele wereld weet
het;
—inovi of —onuevo, m. „rare-kiekkasit".
municion, f. mondd- of krijgs-voorraad;
—(on)ar, v. tr. proviandeeren, v. voorraden voorzien.
muni/cipal, a. gemeentelijk, stédelijk; m.
politie-agent; —cipaliddad, f. gemeente-bestuur; —cipiq, rn, gemeente-bestuur; ficencia, f. mild (dadig)h eid, vrijgévig-heid; —'fico, a. iruild, vrijgévig.
mun/éca, f. pop; pols -gewricht, wikkellap, komprés; poets-lap; — eco, rn. m a rionét; poppetje, tuiirnelaar, duikelaar
a. a. (spéel-goed); —equear, v. tr. en
intr. oefeningen m,. h. pols-gewricht
doen, de pols verdraaien; —equeria,
f. overdådige optooiing of op-schik;
—idor, rn. koster; pedél; degeen die
oproept (bij broedersehap); —on, m.
groote arm-spåer; stomp (v. afgesnden
hchaamsdeel); spil, waarop jets draait
(roer, .kanon); —onera, f. hengsels v.
h. affuit, die de spillen dragen.
mur/aje m. „ m u u r " ' (plant);- 1 —al, a.

miisica

rmiur-, waind-, v. d. muur; corona
mural, miuur-kroon (bij de Romei,nen);
mapa mural, wand-kaart; —alla, f.
waJ, vésting-muur;
(zeet.) dikte der
scheeps-wand; —ar, v. tr. ommuren,
toe-trretselen.
Murc/ia, f. Murcia (gewest in Spanje);
(murc)iano, a. e n s. M'urciaan(sch), v.
Murcia; —iégalo, en meer —iélago,
m. vleer-muis.
miir/ecillo, m. =
musculo; —ena, f.
imoer-aal, murena (zee-viseh); —ex,
(of beter — 'ice). m.. prurper-schelp;
— ga f. miuziek-korps nuet blaas-instrumenten, militaire muzaek.
rr?uri/a, f. pt kei; —acita, f. miuiriaciet,
izec-zoot; chloor-zure kalk; —åtioo,
a. chjoor-hoiudend; acido muriåtico,
zout-zuur; —-iato, ni. zout uit zoutzamir en een „basds" of „alkali"; —6t,
•— eron, pr. pf. 3e pers. sdng. en pl.
v. morir.
murmu/jear, v. intr. fam. = —rar 2; —
Ho, m. gemurmel, gemompel; geruiseh;
—radon, f. åchter-klap; —rador, -a,
rn. f. kwaad-sprek er; —rar, v. intr.
morren,* ruischen, miirmelen; —rio, m.
= -Ho.
muro, m. mtiiur.
murr/ia, f. droef-géestigheid; mat head;
zwaarte in 't hoofd; —io, a. droefgéestig, sornber; „sip"; —I6n, m. =
itiorrién, Idchte heim.
|nurt/a, f. mirte (plant); —era, f. TOirteboschje;
-aanplant;
—illa, f. Am.
he ester, soort wijn van de vrucht; ook
— i n a ; —ones, m. pl. mirte-bessen.
mur/ueuya, f. passie-bioem; —-ueco, m.
= morueco, oude dek-ram.
mus, m. 'n kaart,-spel; no hay mus,
je krijgt 't niet; sin decir tus ni mus,
zonder boe of b a ; —a, f. muze;
fam. entender la musa, iem. in de
gaten
hebben;
—arafia, f.
spitsmuis; pl. tijdelijke schémering voor
de
oogen;
tiene musaranas
delante de los ojos, het sehémert hem
(haar) voor de oogen; fam. es tå
pensando en las musarafias, hij (zij)
zdt te suffen.
musc/o, m. musgo; a. donker grauwbruin; —ula do, a. gespierd; —ular, a.
spier-;
—ulatura,
f.
spier-stelsel;
—'ulo, m. spier; soort, walvisch;
—uloso, a. == —ado, ft eerste in de
ontleedk.).
mus/elina, f. moeselien; —elineta, f. zeer
dun id.; —eo, m. museum; —erola,
f. neus-riem (v. e. paard); —gaiio,
= musarana; —go, m. mos (plant).
miisica, f. muziek; muziek-boek; fam.
våyase V. con la muslca a idtra parte,
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kras toch op met je geleuter; (id.)
våmonos con la musica a otra parte,
laten we heengaan; no entiendo de
musica, ik wil daar niiets van hooren;
con huena musica nos viene, daar
komft u m e mot wat fraais aan boord.
music/al, a. muzikaal; muziek; *•—o, -a,
m. f. toon-kunstenaar; muzikant; muziek-meesiter; a. = —al.
musi/tar, v. intr. mompelen.
mus/lo, m. dij; —mon, m. basterd-dier
uk ram en geit; —querola, i. rmuskadel-peer; —taco, in, soort tåartgebak van meel, most, boter enz.;
—tela, f. wezel; —telo, m,. puit-åal; —telino, a. wezel-achtig; —tio, a. trdestig,
droevig; dof, verflénsit; —ulmån, -a,
m . f. en a. Muzelman; Mohammedaan;
MohamaTiedaansch -e.
mut/a, f. koppel jacht-bonden; —abilidad, t: verwdsselbaar-, verånderlijk-, verplaats.baarheid; —able,' =
mudable;

—acion, fé = —anza, f. en: tooneelvarandering;
weers-verandering; ,—
ilacion, f. vermdnking; åfzetting (v.
arm of been); —ilador, -a, m. f. ver»
• minker; veordraaier, verknoeier (b.v.
van stijl bij ' tvertalen); —ilår, v. tr.
verminken, verknoeien; —'Ilo, a. verminkt; —is, mu woord do or „souffleuir"
gebrudkt, Oim tooneelspeler te zeggen,
dat hij weg moet; fam. mondje dicht!;
—o, m. sooat Brazåliaanseh hoen; —
—ualidad, f. weder-kéerigheid, onderlingheid; onderiinge verzékeirdng; —
uamenmente, adv. wederkéerig, onderling; —uo, a. id;, en.* rn», jleening onder •
borg-st elling; vencimiento mutuo, ge
middelde verval-tijd.
muy, adv. zeer; heel, erg; muy bueno,
heel goed; muy sabio = sapientisimo,
zeer geleeird; Muy' Senor mio, Weledele Heer.
muzarabe, m. f. en a. ™ mozårabe.

nadaderas

N.
N,

(éne) en, naam der letter n;
=
fulano, «a, Dinges; n. b . == nota
bene, (Lat.) let wel, nota bene.
nab/a, f. raap, gelijkt op de nabo;
—ab, m. nabob; rijk-aard; ^-al, m.
laap-veld knolle-tmin; rapen-aanplant;
—ato, m.; —erla, f. soep of ragout
met rapen of knollen; hoeveelheid
knollen of rapen; —ina, f. raap-zaad;
—iza, f., meer —izas, sr a ap-stelen; —o,
m. raap; knol; pen-womtel; spil (v. e.
trap)r (Zig.) bes lag (-legging), = embargo; (piat) ding, mannelijk lid.
nåcar, m. parel-imoer; -kleuir.
nacarado, a. met parel-moer dngelegd,
daaruit vetrvaardigd; p . m, kleurig;
—åreo, a. parelmoeren; =
—arino,
a. (poet.), -parelmøerachtdg; — fin, m.
zndnder-waardig parel-moer.
nac/ela, f. half-ovaal lijst-werk; — encia,
f. vleesch-knoobekje;.— er, v. dntr. geboren worden; ontståan (zaken); ontkiemen, opkomen (planten); nacer de,
voort-koimen mt; ha nacido V. muy
tarde, u is wat groen; nacl primero,
ik ga voor u, ben ouder dan <u a. a.;
—-ido, a.; bien nacido, wél-geboaren,
van hooge geboorte; mal nacido, van
minne, lage geboorte; reelen nacido,
pas-geboren; me viene como nacido,
dal: tref ik mood; los nacidos, 't
mensch-dom; —iente, a, opgaand (zon
of maan); geboren -wor den d; pasién
naciente, opkomende lietde; —imiento,
m. geboorte; begin, ontståan; oorspxong;
opkomst (v., zon of maan); Genesis.

nacion, f* volk, nåde; land; soffis: geboorte, afkomst; espanol de nacion,
== espanol de nacimiento, Spanjaarcl
van geboorte.
nacional, a. rijks-(museo nacional, rijkstnuseum); volka-, inlandsch, v, h.
land, . v. h. volk; —alidad, f. landaard, volk; volks-geest; volks-karakter; —alizar, v. tr. natk>naal maken;
itot.de land-aard doen behooren; nacionalizar la bandera d e . . * , onder
eigen vlag brengen (v. e. schip gezegd); r. zdich de land-aard eigen
maken; en zdich laten naturalizeeren,
genaturaldzeerd worden.
nåda, pr. ind. nåets; hace nåda of no hace
nåda que estuvo aqui, zoo net was
hij (zij) ; hder; farn. nåda m e impor^a,
*t kan me niks schelen (ook nåda se
m e da); por nåda me caigo, 't
scheelde wednig of åk was ge vallen;
se ofusca por nåda, hij wotrdt boos
o m niets; mås vale algo que nåda,
beter dets dan niets; no digo nada,<
goed, ik heb niets gezegd; nåda menos.
que eso, niets • mirider dan dat, como
quien no dice nåda, alsof 't zoo m a a r
niets was; y que nåda, en *t is niet
zonder reden, waarlijk; adv. volstrékt
niet, geen denken aan; f. niet; una
nåda, een mietigheid.
nad/aderas, f. pl. zwém-toestel (b.v.
blazen of knirken); —adero, m. zwemplaats, -gelegenhedd, -kom (gegraven);
—ador, -a, m. f. zwemmer; —adura,
f, zwem-kunst, ('t) zwemmen; —ar, v.

naderfa
dntr. zwemmen; dtfijven (zaken); f am.
estoy nadando en esla blusa, ik zv/em
dn deze bloeze.
naderia, f. niietigheid.
nad/Ie, par. niemand; nadie ha venido,
niemand is gekomen; no ha venido
nadie, eir is niemand gekorcien; —:r,
m;. nadir (tegenover zenit of hoogste
punt v. d. ziichthare hemel als halve
bol gedacht); -—o(a nado) zwemmend,
drijvend; echarse a nado, zåch te
water .begéven om te zwemmen; fig.
ziich wagen; salir a nado, zich al
zwemmende redden; fig. met moeite
ontkomen; volver a poner a nado,
weer vlot -maken.
naf/a, prov. oranje-bloesem in agua de
nafa, f. oranje-bloesern-water; —ta, f.
nafta.
nagu/as, f. pl. voor enaguas, onder-rok.
nai/fe, f. ruwe diamant in piramidevoirm; —-pe, m. speel-kaant; barajar
los naipes, de kaarten 'schiidden; cortar los naipes, d e k. ^coupeeren"; dar
el naipe, 'n goed spel hebben; le da
el naipe para eso, hij (zij) is daar
juåst geschikt voor; estar ccmo an
naipe, mager zijn als een talhooit.
najarse, v. r. dåieve-taal en Am. ervandoor-gaan,
nalg/a, f. bil; —ada, f. h a m ; pl. fam.
klappen o pde ballen; ha llevado na!gadas, hij heeft op z5n billen gehad;
—-atorio, m. fam. zit-vlak; —udo, a.
dik-billig; —uear, v. nitir. fam. m. d.
billen werken onder *.t loopen; —
uilla, f. deel v. d. naaf v. e. rad.
nan a, f. fam. grootje; Am. kdnder-meid
of min; —-du, m. nandoe, Amerikaansche struis-vogel; —ear, v. intr. loopen
als een eend; —sa, f. visch -vijver,
zie ook. nasa.
nao, f. (poet.) scbip, vaartuig; —nato,
a. (id.) op een schip geboren.
nap/ea, f. napea (nimf v. berg, bosch
en wcd); —el, m. blauwe wolfs -wortel,
mønndks-kap (gift-plant), = • anapelo;
(Nåp)oles, f. Napels; —olson, m. Napoleon; vijf-frank-stuk; — oleonico, a.
Napolontiisch; —olitana, f., term uk 't
kaart-spel; 3, 2 en aas 't aantal 7
vormend; een wollen stof; (plat) slechte
ziekte; —olitano, -a, m. f. en a. Napolitaan(sche), Napolitaansch.
naranj/a, f. sinaas-appel; naranja de
la China, s. a. met zeer dunne senil;
media naranja, bolle koepel; fam. pl.
jnaranjas! nee, hoor! a, a.; —ada, f.
drank v. sinaas-appel-5 ap, .sniker en
"water; oranje -marmelade; ™ado, a.
oranje-kleuirdg; —al, ni. oranje -itudn,
oranjerie, laan v. oranje-boomen; —
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ero, - a , . m. i. sinaas-appel-koopman,
-vrouw; —illa, f. kleine sinaas-appel,
meestal ingemaakt; —0, m. oranje boom.
narc/iso, narcis; fig. dem. die erg met
zijn udterlijk is ingenonien; —otico, a.
Blaap-wekkend, verdoovend; m . verdoovend middel; —otina, f. narkotine,
•unit opium bereid door oplossing in
alkohol; —otismo, m. (geneesk.) naroktdsme, slaap-zuchtige aandoening.
nardo, rn. tuberose; borstel-gras.
nar/igon, m. ver gr. v. nariz; groot-neus;
—icera, f. neus-ring; — igudo, a. grootnéuzig; —iz, f. neus; boeg; nariz
aquileåa, arends-n., nariz chata, platte
n., nariz (ar)remangada, wip-neusje;
nariz puntiaguda, punt-n.; un palmo
de nariz, een „lange neus"; hablar de
nariz, door de n. spreken; pl. neusgatén, ook -neus; fam. de jar a uno
con un palmo de narices, iem. teleurgesteld laten staan; se le han hinchado
las, narices, hij (zij) is boos geworden;
tiene las narices lar gas, hij (zij)
heeft 'n fijne neus; tiene narices de
perro perdiguero, hij (zij) laait zich
niet béet-nemen a. a.; llevar por las
narices, bij de neus leiden; torcer
las narices, een leelijk gezicht zetten; se lo he dicho en sus narices,
ik beb 't hem in 't gezicht gezegd;
—-izado, a. geneusa, griutott-neuzig.
harr/able, a. vetrtél-baar, oorbaar; —
acién, f. verhåal; —ador, -a, m. f.
vertéller; —ar, v. tr. varhålen, verteilen; —ativa, f. verhåal-kunst; —
ativo, a. verhålend; la parte narrative
a, 't ver halende deel; = — atorio.
harria, f. soort. slede; soort draag-stoel
o m sne eu w-bergen af te ga an; fam.
(vrouw).
3 ,schonimel"
narval, m. nårwal (klaine wal-visch).lias/a, f. fudk; —al, a. neus-, v. d. neus,
nazaal: sonido
nasal,
neus-geluid,
-klank; —ar do, m,. orgel-register met
neus-geludd; — 0 , . m. fam.> „gével"
(=•-= ne'us); a. gel. in samenstelling:
naso-ocular enz.; —on, m, vergr. v.
nasa; groote fudk voor kreeften enz.
nat/a, f raom; pudkje; f a m . ' es la nata
d e - l a honradez, hij is zoo eerlijk als
goud; pl. m. suiker gekliutste room;
—acion, f. zwemkunst, ('t) zwemmen;
—ai, a. geboorte-; suela natal, geboorte-grond; a. en m, verjaar(-dag),
geboorte-dag; —alicio, a. en m. (feest)
ter herdénkdng der geboorte (v. e.
groot man b.v.);- —åtil, a. .== —
atorio, a. zwem-, drijvend; m. zwémgelégenheid, -plaatsj —eron, m. weikaas; —illas, f. pl. toebereide room
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(eieren,, melk en stuker en nog wat):
koffie-rooan, sjokolade-r. enz.; —lo,
m . ('t) opkomen, geboorte (v. plant e n ) ; a. geboortig; natiuurlijk; gedegen: de su natio, uitexaard; — i vida d,
f. geboorte-dag v. Christus, Maria of
Johannes den Dooper; Kerst-mis; —
ivitate (a — ) , Lat. van de geboorte af;
—ivo, a. geboortig, afko-mstig, aangeboren (eigenschap); oro nativo, ge«
dégen go<ud (ook: oro natio); —ø,
a. „ex officio", voort-vloedend mit betrekking of waardigheid; como a k a l d e
es presidente nato del eonjeco, als
burgemeester is hij van-zelf voorzitter v. d. gemeente-raad; —ron, m.
kool-zure soda; — ura!, a, nafuoirlijk;
åangeboren; onlandsch; naturel (muz.);
m. inboorling; aard, in-borst; del natura!, naar 't leven.
matur/aleza, f. natuur; aard; natuur-staat;
vrouweJijk teel-deel, geslachts-orgaan;
•—alidad, f. natuurlijkheid, geboorterecht, geboortigheid; —alismo, m. naturalisme; —alista, m. f. kenner der
natuurlijke historie,
natuiuir-vorscher,
-onder -zoeker, naturalist; —alizacion,
f. naturalizatie; —alizar, v. tr. zie 't
vorige; r, ook: zich eiigen maken;
^-aimente, adv. natuuriijk; eenvoudigweg; van nature.
naufrag/ar, v. intr. schip-breuk lijden;
geruineerd worden; —so, m. schipbreuk; ramp; onder-gang; '—o, -a,
in. f. schip-breukeling; a. in een schipbreuk veréngelukt a. a.; mercancias
nåiifragas, vergane koopimans -goede ren.
nau/sea, misselijkheid; zee-ziekte; walg.
nau/seabundo, a. wålgelijk; —sear, v.
intr. walgen; —seativo, a. =
—seabundo«
nåut/ica, f. zéamans -kunst, zee-vaart; —
ico, a. zée-vaart-, zéernans-; m. (poet.)
schipper; ook: zee-vaart-kundige.
nav/a, f. vi akte omringd door bergen;
vlak-land; —aja, f. zak-mes; navaja
de alfeiiar ? scheeor-més; slag-tand v. e.
wild-zwijn; kwade-tong; soort lange
dubbele schelp; pl. (twee) ijzeren beK lagen v. d. hand-boog; eerste bertshoarn-vertakkingén (2e j a a r ) ; -—ajada,
f. sneetje bij 't scheren; mes-steek>
-wond; —-ajazo, mi. =
—ajada; —
ajero, m. seheermes-houder, -doos; lap
a. a. om 't seheer-mes af te vegen
(onder 8t scheren); man uit het volk
die veel met de navaja omgaat; —al,
a. zee-vaart-, zee-; fuerza naval, veeoiacht;
combate
naval,
zee-slag;
(Nav)arra, f. Navarre (in Spanje);
—arro, -a, a. en s. Navarrees(eh-ie),

neceaf

van Navarre; —e, f. schip, algemeene naam voor kleine en groote
oorlogs -schepen, bij uiitbreiding ook
voor eik zeil-schip; schip (v. e. kerk);
—-ecica, — illa, —ita, f. verkl. v. nave; —-ilfa, f. wierook-vat in de vorm
v. e. scheepje; —egable, a. bevaarbaar;
—egacion,
f.
scheep-vaart;
vaart; ('t) varen; —-egador, m. = —
egante, zee-man (v. d. groote vaaJt);
—-egar, v. intr. varen (op zee en de
groote ri vieren).
nav/eta, f. wierook-vat i. d. vorm v. e.
scheepje; ook: (geld-)laadje; —icular,
a. in; hueso navicular, schuk-been
(i. d. voet) en enfermedad navicular,
ziekte daarin (bij 't paard); —ichuela,
f. of —ichuelo, m„ scheepje; —idad, f.
Kerstmis; pl. leeftijd; —ideno, a.
Kerst-(mis); —iero, m. reeder; —io,
m. oorlogsschip met twee of drie
dekken; navfo de linea, oorlogs -schip
(drie-dekker), linie-schiip; navio de
guerra, ooirlogs -schip; voor navio mercante ?
koop -vaarder,
koop-vaardijschip; navio de aviso, advies-vaartuig;
montar un navio, een schip uitrusten.
.
nayade, L stroom-nimf, najade (nimf
der rivieren en -brannen); water-spin.
nazareno, «a, a. en s. Nazarener, Nazareensch-e; rø. beeld v. Chrisfcus in
rood kleed met niet-ståf en doornen•kroon.
nazareo, a. en m. =
nazareno.
nåzula, f. prov. room-kaas; zne requesdn.
nebl/l, m. valk-soort, die zeer woest
aanvalt; —Ina, f. dikke mist.
nebul/osidad, f. nével-achtighedd, Mchte
nevel; —oso, a. nevel-achtig, benéveld; onduidelijk, vaag; idea nebulosa,
vaag denkbeelcl; somber: s^niblante
nebuloso, somber gelaat; f. (sterrek.)
nével-vlek".
nece/ar, v. intr. onzin piraten; koppig
aanhouden; ™dad, f. onnoozelheid;
koppigheid; —saria, f. zekere plaats;
—sario, a. noodzakelijk; noodig, antes
lo necesario que lo util, 't noodzakelijke voor .'t nuttige; --ser, m.
todlet-doos; —sidad, f. noodzakelijkheid; nood, nood-druft; nood-dwang;
liacer de necesidad virtud, van de
nood een deugd maken; drang der
omstandigheden; estå en la Ultima
necesidad, ze (hij) is in de uiterste
nood; pl. behoeften, lévens-benoodigdheden; necesidad deL cuerpo, naituurlijke behoefte; —sitado, a. behoeftig; —sitar, v. Ir. vereischen, noodig
hebben; noodig maken; noodzaken;
intr, behoefte hebben; r. noodig of
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noodzakelijk zijn; se necesita mucho
tmo, er is v-e el beleid nooddg . . .
necio, a. dom; onnoozel; koppig.
necro/Iogia, r. levens-beriicht; verzåme1'iu-g levens-berkhten lijst v. overlédenen; —légico, a„; articula necrologico, artåkei, dat een levens-bericht
bevat; —'polis, f. dooden-akker (poet.)
groot kerkhol met veel monumenten;
—'sis f. verst éorving (van lev end vleesch,
aan 'it ldchaam).
néctar, m. nektar, goden-drank; (nectar)
io, m. honing-kelk (i. e. bloem).
nef/ando, a. aigrijselijk; pecado nefando,
afschuwelijke zonde; —ario, a.
=
—-ando.
nef/as, adv.: por fas o nefas, geoodoofd
of ni et; —asto, a. noodlottig; dia
nefasto, onheils -dag.
nefr/ita, f. nier-ziekte; —itico, a. gd.
nier-, v. nier-ziekÆe; colico nefi fcco,
nier-koliek; remedio mfritico, middel
it egen nier-ziekte.
nega/ble, a. loochenbaar, te wedgeren;
—cién, f. ontkenning; weigering; —
do, a. volstrekt ongeschikt of onvåtbaar; —dor, -a, m. f. ontkenner;
loochenaar, afvalliige v. d. R. K. kerk;
—r, v. dir. (de) o-ntkennen, looehenen;
weigeren; negar una deuda, een schuld
nie: erkennen; r. weigeren (a); Lem.,
niet ontvangen; —tiva, f. — —cion,
f.; weigering; ontkenning; mantenerse
en la m tiva, weiger-achtig blijven,
blijven ontkennen; —tivo, a. ontkennend; wedger-achtig; negatief.
negligen/cia, f. verwåarloozing; slordigheiid; —te, a. slordig.
negoci/able, a. verhåndelbaar; waarover
te onderhåndelen; -—acion, f. onderhåndcling; „zaak" (koopmans-daad);
—ado, m. bu.ro v. overhedd of beheer
in een gebouw cmet meer buro's; —
ador, m. onderfiåndelaar; tussenenpersoon; —ar, v. tr. verhåndelen, koophandel drijven in, met; onder-handelen; omkoopen; n^gociar al mejor
cambio posibls, zoo voordeelig mogelijk verhåndelen; —o, m. zaak (v,
koop-handel); , aangelégenheid, zaak;
wdnst, voordeel; negocio concluido, afgedane zaak; afgehandeld iets; fam.
„ding"; —oso, a. die goed voor zijn
zaken is.
Iiegr/a, i. negerin; —al, a. zwart-achtig;
—ear, a. intr. naar zwart zweeinen;
donker v. kleuir worden; rijpen; —ecer,
v. intr. zwart ,wo,rden; —eria, f. Am.
neger-kolonie, neger-bevolking; —ero,
a. neger-: buque negrero, neger-schip;
—illa, f. zee-visch met zwartachtige
schubben; —illera, f. aanplant v. zwart-
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nesga

achtige peppels of populieren; — illo,
m. Oiin; Am. zeer donkere koperhoudende zilver-ader.
negr/o, a. zwart; donker; fam. in de
klem; ongelukkig; d;a negro, donkere
dag; humor negro, somber humeur;
letra negra, „vette letter"; de crimenes, zwart van mis-dåden; el negro
de uftas, 't vuil der nagels; un negro
de uiias, een ziertje, een haar
=
klein bectje; fam* sobre negro no hay
tintura, 't is de moriaan gewasschen;
ponerse negro, bruin worden; Is puso
como un n^gro, hij heeft hem vreeselijk doorgehaald; m. neger; zwarte
kleur;
negro animal, beender-kool;
fam. se voivio como una merienda
de negros, rt werd een „janboel";
H3gro
camarron, bosch-neger; negro de humo, lamp-zwart; zwairtsel;
—ura, f. zwart-heid; , donkerte, duisterheid (v. e. plaats); donkere d a g ;
—uzco, a. zwart-achtdg.
negu/ijon, m. tande-ziekte, waardoor ze
zwart worden; —illa, f. (plant) zwarte
komijn, gemeene bolderik, venus-haar;
(rechtst.) aanhoudende ontkenning.
nem/a, f. shiitzegel v. e. brief; —oral,
(poet.) bosch-, woud-; —6n, m. (oudj
aard-geest,
-mannetje;
— oroso, a.
(poet.; id. . bosch-rijk.
nen/e, m. fam. zudgeling, klein kind, vr.
nena, om zijn rnisdaden g e v r e e s d m a n ;
ufar, m. water-lélie.
neofito, m. nieuw-bekéerde.
neolog/ia, f., of —ismo, m. nieuw woord.
nepotismo, m. nepotisme; ('t) voorthelpen v. familie-leden.
nequaquam, adv. Lat. ; fam. volstrekt niet.
ner/eida, f. nereide, zee-nimf; een soort
zee-schelp; —ion, m. oleander = adelfa; —ita, i.
halve-måans-horen
(schelp).
t
Neron, m. Nero; (neron)iense, a. Neroniaansch, v. Nero.
nerv/ado, a. gerdbd; geåderd; —adura,
f. nerven-stelsel (v. bladeren); (*t)
aanbrengen v. peezen; rib-werk; ribbeling, ooordsel, bies; —ino, a. zé• nuw-stérkend; —io, rn. zénuw; nerf
(v. e. blad); pees; ribbe, ribbel (op
boek-rug); snaar; -—icsidad, f. = —osidad, f.; —ioso, a. zénuw-achtig;
zénuw-; gespierd; estilo nerviosc, gespdarde stijl; sisterna nervioso, zénuwstelsel of -gestél; geribd; —osidad, f.
zénuw-achtdgheid; gespierdheid; pézigheid; geribdheid (v. bladeren a. a.);
—oso, a. = —ioso; —udo, a. r n e t u i t komende pezen (hals b.v.), gespderd,
genibd.
nes/ga, f. goer.
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het/amente, adv. kort en goedy duidelijk; netto; smétteloos, sehoon (zonder
der vlekje), onbezoedeld; zuiver; producto neto, netto-provenu, =
resultado neto, en dit ook: zuiver resuJtaat; foenefici© neto, zuivere winst,
netto -wdnst; respuesta neta, kort-enbondig antwoord; voetstuk (v. e. zuil).
neum/a, f.m. aanduiding der noten door
letters,, haakjes, streepjes (kerk-gezang);
uitdrukking der gedachten dooir teekens en enkele woorden; -—å*tico, a.
lucht-ckuk-, pneumatisch; —onia, f.
long-ontstéking; —-onko, a. v. d. long
(-ontsteking).
neur/algia, f. zénuw-pijn; —ålgico, a.
v. of als zemiw-pijn; — sstenia, f. zenuw-ziekibe; -—asténico, om.; —a, f. en a.
zenuw-lijder, lijdend aan zenuw-ziekte;
—optero, oi», »a, f. en a. videsvleugelig(e); —osis, f. = neurastenia;
—-otico, m., -a, i. en a. = —asténico.
neutr/al, a. onzijdig, neutraal (grondgebded b.v.); —alidad, f. neutralitedt;
—alizacion, f.
onzijdig(heads)-v&rklaring; (scheik.) neutralizatie; —alizar,
v. fir. onzijdig maken, verklaren (land);
nemtralizeeren (zout, midden-stof vooir
élekfcriciteit enz.); onschadelijk maken;
—O, a. onzijdig; onparitijdig.
nev/ada, f. sneeuw-va3.; —adilla, f. duizend-knoop; sehurft-feruid; —ar, v. intr.
(ie) imp. sneeuwen; tr, besneeuwén>
wut bepoederen, bestuiven; —asea, f.
' = = . — a d a , en: sneeuw-vlaag; -—atilla,
li kwik-slaartje; —era, f. koel-kamer;
sneeuw- of ijs-keider, -bewaar-plaats;
—ereta =
—atilla; —erla, f. ijswinkel, gelégenheid o m ijs te eten;
—ero, m. verkooper van koele dranken en ijs; —oso, a. sneeuw-;, besneeuwd; tiempo nevoso, sneeuw-weer.
nexo, m. knoop.
ni, c. noch; evenrnin,. zelfs niet, ook
niet: no m e gusta ni esto ni aquello,
dk hou noch van dit noch van dat;
ni . por pienso, ik denk er zelfs niet
aan, a. a.; ni lo vi, ik Iheb 't évenmin,
ook niet, of zelfs niet gezien; ni
tampoco, al evenrnin: f am. en niet
zuinig ook; ni que fuese su propio
«ijo, niet ånders dan alsof bet zijn
eiigen zoon was.
niara, f. hoop sitroo met het koren er
mudden-in.
Nic/olås, oi. Nikolaas, Klaas; —a, f,
Klaasje; —(nic)otina, f. nicodne.
nicho, m. nis (i, e. muur); plaats of betrekking die iem. om zijn verdienste
moet hebben. >
nid/ada, f. nest-vol; —al, m. broei -plaats,
broederij; (v. kippen); nest-ei); tåg.

nipa

broei-nest; schuil-hoekje, berg-plaats je
(v. geld b.v.); —ificar, v. intr. néstelen;
—o, m. nest; soms = —al; nido de
cajas, stel doozen (die in elkaar sluiten).
nie/bla, f. mist, nevel; wolk (vooir de
oogen); roest (lin 't koren); —I, m.
holle graveering met zwart email opgevuld, ^nieUé"; —-lar, tir. zoo opvullen (zde 'it vorige); —ta, f. klqindoehter; —to, m. klein-zoon, kleinkind; —ve, f. sneeuw; agua de nieve,
sneeuw-wat er (w. waardn sn. om tever-firdsschen).
nigr/omancia, f. zwarte kunst (tooverij),
'i oproepcn v. geesten a. a.; —omante,
m. duivels-kunstenaar; —omåntico, a.
v."d. zwarte kunst; m.. = -—omante.
nigua. f. Am. -Col, zand-vloo (venijnig
zeer klein insekt dat onder de huid
kruipt); = pique in P.
n h l i s / m o . m. nihilisme; —ta, m. f. e n a .
nihilist (e), nihilistsich.
Nilo. m. Nijl.
nim/bo, m. nimbus, strålenkrans; —iamente, adv. min, klein-zieliig; wijdloopig, kinder-achtiig; —-iedad, f. minheid,
klein(zieliig)heid;
angst -vallige
bieed-voeriigheid; kinder-achtogheid; —
io, a. zie adv.
ninf/a, f. nimf; pop (v. insekt); f. pl.
(ontleedk.) nymfae of kleine schaamlippen; —ea, f. water-lelie; —o, m.
verwijfd jong-ménseh; —6mana, (ziektek.) of —onianiaca, vip^rw die aan
geslachtswoede lijdt; —onianfa, f. geslachts-woede v. e. vrouw.
ningun(o), pr. ind. a. geen enkel, geen
een, geen; géener-lea; niemand, niet
een; dan = nadie.
nio/a, f. meisje; fam. jong-méisje; pl.
nifias de los ojos, pupillen der oogen;
—ada f. kindér-aichtigheid; —ato, m.
levend kalf d. e. geslachte k o e ; —-ear,
v. intr, kinder-aichtig doen; —era, f.
kinder-meid; —erla,- f. kinder-achtigheid; kinder-praat; -—ero, -a, m. f. en
a, die v. kinderen of kinderachtigheid
houdt; —ez, f. kinds-heid; —o, -a,
m. f." bind; m. pl. kinderen (tegenover volwåssenen, tegenover ouders
ds hijos); ya no era nifia cuando me
case, dk was geen kind meer toen
ik trouwde; Nino Jesus, Kindeke
Jézus; Nirlo expésito, vondeling; nina
de la doctrina, kind dat nog op de
katechismus gaat; nino de la rollona,
main v. leeftijd die zieh als jongmensch
gedraagt.
nioto- trr. steur (visen).
nip/a, f. Fil. nipa-palm, -blad; —is, m,
Fil. bijna doorschijnbaar weefsel uit
de abacå.
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niqu/el, m. nikkel.
I
niqu/elar, v . t r . vernikkelen; —-iscoclo, m.
zaak v. weinig beteekenis of weinig
nuttig, min ding, dat veel door de
handen ga at,
niscalo, m. z&er saprijke, eetbatre paddestoel.
nisp/era, i. mispel; •—*ero, m. mispelboom, en = vor.
nited/ez, f. glans, schittering, helderheid;
'—o, a. (poet.) schdtterend, glanzend;
kristal-heldjer.
nitos, .(plat) zooveel als „hoepel-stokken
met hane-veeren" a. a. (als schertsend
antwoord o pde vraag, wat iem. gegeten heeft).
nitr/al, m. plaats waaor zieh veel salpeter
vormit; -—ato, m. nitraat; nitrato de
potasa, „salpéter"; nitraot de plata,
zilver-sieraad; —erla, f. salpeter-gro eve,
-vind-plaats; — 'ico, a. salpeter-: åcido
nftrico, salpeter-zuur; in. (volkst.) salpeter-zuur; —ito, m. nitriet; —o, m. I
salpeter; —-ogeno, m,. ståk-stof; —
oglicerina, f. ' niitro-gldoerine; -—oso, a.
salpeter-houdend, -achtiig.
nivel, m. éppervlak; water-pas (instrument); de nivel, op éen hoogte; ook:
gelijkeJijk, gelijk-op; a nivel, wateirpas; |
nivel de agua, oppervlak v. ft water,
water;-spiegel; nivel de esprritu, geestelijke hoogte; •—able, a. nivel-leer baar; —acién, f. nivel! eering, water passing; — ador, -a, m. f. die alles
gelijk maakt; —ar, v. tr. water-pas ,
maken, nvielleeren; op gelijke hoogte !
hr engen of steilen, volkomen gelijk
of effen maken.
niveo, a. (poet.) sneeiuwig, sneeuw-wit.
no, adv. nee(n), niet, geen; ^quieres o
no? wil-je of niet? jno! nee!; iy que
no hacfa esas cosas con poco gozo!
en wat deed ze die dingen niet met
ecn piezier!; no propinas, geen fooden;
no mas, niet rneer, genoeg; por si o
por no, voor alle gebeuirlijkheden; no
que, laat staan; |que no! nietes! van
nietl;|pues no quiere saber mås que
el médico! die wil 't waaracihtig beter
weteri dan de dokter!
nob/iliario, m. register v. adel, ~boek v.
adel; a. adel(s)-; —ilfsimo, a. zeer
edel; —le, a. adellijk, van adel ('t
laalste v. personen); edel(åardig); alma
noble, edele ziel; —lemente, adv. op
edel(aardig)e wijze; edelmoedig; •—
leza, f. ladel; adel-dom (dit fig,); edelåardigheid.
nocedal, m. aanplant v. note-boomen.
noc/i6n, f. begrip, notåe; —-ivo, a. schadelijk.
noct/ambulismo, m. ('t) nacht-wande- 1
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len; —åmbulo, -a, m. f. nåeht-wande laar(és);:— ilics, m. pl. soort gestaarte
vleer-muizen; bruine vi.; —-iluca, f.
iglim-woirrn; —-urno, a.
nachtelijk,
ave nocturno, nacht-vogel; pl. nacht vlinders, -dieren.
noch/e, f. avond, nacht; de noche,
's naichts; a boca de noche, bij 't ingaan v. d. nacht; Noche Buena, Kerstnacht; noche toledana, door-braste
nacht; buena noche, een nacht v. pret;
buenas noches, goede nacht, goeden
avond (wensch, ook zonder dat men
naar bed gaat); a noche cerrada,
toen (als) st volslagen nacht was (is);
dejar a buenas noche, 't gezelschap
zonder Hclit laten; teniprano es noche,
u komt te vroeg, 't is bepaald ' te
vroeg; de noche tødos los gatos son
pardos, 's nachts zijn alle katten grauw;
quien por amor se casa, buenas noches
y malos dias pasa, de uiit liefde 'trouwt;
brengt goede nachten en slechte dagen
door; venga V. esta noche a las
ocho, komt u van-avond om 8 mur;
—ebueno, m. kersrt-kirans (koek met
eieren en honing erin); kerst-haardblok; —izo, m. hazelaar.
nod/åtil, a. v. e. k,noop die een geléding
vormt; —o, m. knobbel; —riza, f. min,
voedster; —'ulo, m. gel. knobbeltie.
nog/ada, f.
gekruide note-saus voor
visch; —adø, m. „noga" (suiter-goed);
—al, m. note-boom; —uerado, m.
note-hout-kleurig; -nueral, m. = nocedal.
noli/me tingere, m. (Lat.) kruidje-roerme-niet (plant); kwaad-aardige zweer.
nom/ada of —ade, a. zwervend, nomadisch, nomade (n)-; m. nomade;
pueblo nomada, nomaden -volk.
nombr/adamente, adv. met name .genoemd; —adia, f. beroemdheid; —ado, a. beroemd; —ador, m. die benoemt; — amiento, m. benoeming; opnoemang (v. nåmen), afroeping; —ar,
v . t r . noecmen; benoemen; melden opnoemen(nåmen); r. zijn naam a. a.
ncemien; heeten, genoemd worden; —e,
m. naam, naam-woord; de bauiizo of
de bautismo cf de pila, voornaam; en
nombre de, in naam van; decir el
nombre de las pascuas, uiiitschelden,
beleedigen; poner nombre, de prijs
noemen; hizo nombre de Dios, hij zette zieh moedig ajaoi 't werk; pl. (algebra) leden eener ttwee-lédjige grootheid.
nomenclatura, f. stelsel v. benamdngen.
nomina, f. naams-afroeping; naam-lijst.
nomin/acién, f. . = nombramiento; —
ador, -a, m, 1. die benoemt of aanstelt;
noemer, opnoemer;" —al, a.

non
naam(s)-; in naam, nominåal; —almente, adv. naams-gewijze; slechts i n
naam; —atario, m. benoemde; —ativamente, adv. met vermelding v. d.
naam; —ativo, m. (spraakk.) nominatiiefj naamval v. 't onderwerp; a. moemend, vermeldend; m . pl. grond-begiinselen; '—o, m. iem. die „op de
nomiinatie staat" (v. e. amt).
non* a. on-even; pl. i non! nee, nee en
nog 's nee! -fam. quedar de nones, er
kaal afkomen, in de siteek gelaten
worden; pares o nones, even of 6neven (in 't spel); estar de nones, ergens te veel zijn, of ook: in een stemming zijn om op alles „nee" te zeggen; andar de nones, lånterfanten,
loopen te lummelen (zonder werk);
tenor de nones, te veel hebben.
non/a, f, nona (een der 7 kanonikale uren
na sesta); 3 uur 's namiddags; '—ada,
f. klein beetje; —agenario, -a, m. f.
eri a. negentig-jarig(e); —agésimo, a.
negentigste; m. (sterrek.) hoogste punt
v. d. zoone-weg of ekliipitica; —ato, a.
gezegd v. e. kind dat door de keizersnede uit het moeder-lijf gehaald is;
—0, = novene; —- pius ultra, m. (Lat.)
hon phis ultra,, toppunt, Jt aller-hoogste, aller-beste a.
noobstante, adv. ondanks, in weerwil
van, niet-tegenstaande.
nopal, m. nopal-kaktus, vijge-distel.
noqu/e, m. looii-put'; groote hoeveelheid
olijven om onder de pers te doen;
—ero, m. leer-looiier.
nora/buena, f. geluk-wensch; adv. goed;
—mala, f. verwénsehing; adv. verwenschtf; — tal, fam. voor noramala.
noray, m. (zeet.) meeor-paal a. a., waaraan men een vaartøig vastlegt; adv.
verwenseht!
nord, —est of —este, m. noord-oost;
—estal, a. noord-oostelijk; —estada,
f. wind-vlaag uit het noord-oosten;
—-estazo,
m.
hevige
noord-ooster
(wind); —estear, v. inttr. (zeet,) noordoost-om gaan; —ovéstear, = norues«
tear.
nor/ia, f, schep-rad voor bewatering v.
velden; heen-en-wéer-geloop
zonder
nut; zaak om er draaierig van te
worden; —ial, a. van zoo'n noria;
—rna, f, wiinkel-haak; regel, standaard,
peil; norma; —-mål, a. normaal, wat
de regel aangeeftt; escuela normal, nor maal-sehool; linea normal, lbod-lijn/estado normal, normale (d. i. gewone)
toestand.
Nor/mandia, f. Normandie; (nor)mando,
-a, m. f. Noorman(sch), Noifmandief,
Normandiiseh-e, , = — mano, en a.; —
Sp.
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rioto

nordeste, rri. noord-noord-oos (ter), of
—noreste; —noroeste, m. noord-noordwest(ér); —oestada, f. stdjve noordwester
(wind); —oestazo, m. zeeor
koude noord-wester (wind); .—oeste,
m. noord-west (eir); oestear, v. intr. =
—uestear;
—tada, f.
noorde-wind
(vlaag, weér daarmee); —te, m. noord,
noordewind; leid-sitar, gids, regel, America del Norte, Noord -Amerika; —
tear, v i.ntr. 't noorden hoiuden, om
de n. houderi (schip a. a.); (Nor)uega,
f. Noorwegen; (nor)uego, -a, m. f.
en a. Noor, Noorsch-e; —ueste
=
—oeste; —uestear, v. intr. (beter: '-—
oestear), noord-west om varen, gaan.
nos, pr. pers. ons (kanselarij-taal) ik, wij
in 't enkelvoud bedoeld, —ocomio, m.
ziekenhuis; —otros —as, pr. pers. wij,
ons.
nost/algia, f.
hekn-wee;
—ålgico, a.
heimwee voelend; -achtig.
nota, f. aanteekening, verklaring; (muziek-)noot, rekening, leelijke mds-slag;
roep; tiene mala nota, hij (zij) staat
in een kwade roep; caer en nota,
in een misslag veft-vallen; nota de
viaso (handel), advies; tomar bliena
nota, goede nota nemen; nota declaratoriå, mklarings-bewijs; nota de precios, prijs-lijst; notas de un examen,
punten op een examen; —bilidad, f.
opmérkelijkheid,
merk -wåardigheid;
grooite bekéndheiid; bekénd man, bekende vrouw; •—ble, a. merkwåardig,
opmérkelijk; m. pl. voorname heden;
—blemente, adv: aanmerkelijk, aanzienlijk; —cion, f. (muz. a. a.) voorstelling door teekens of letters, sehrijfwijze; (handel) noteering; —Je, m.
't aanbr engen v. noten (op rollen
v- muziek-doozen a. a.).
nota/ry v. tr. opmerken, (be)merken, bespeiuren;" merken; aanteekenen; aanschrijven (goed of slecht); door teekens
of letters aanduiden; hacerse notar,
opzéttelijk in 't oog loopen; —ria, f.
nataris-amt, notaris-kantocr; —riado,
a. noitarieel; —riato4, m. notariaat; —
rio, m. noitads.
noti/cia, f. bericht, tijdiing, njieuwjs;? ,pj.
ook kennis, kundigheden; no carece
de noticias, hij (zij) heeft wei eenige
kennis* sing. ook: notie, begrip; —ciar,
v. tr. kennis-geven; inlichten; — ciero,
m. bericht-gever; —ficacion, f. kennisgéving, aanzegging; notifdkatie; —ficar, v. tr. in de vareischte vorm inkennis-steilen van, inlichten, verwittigen; —Ha, f. kant-teekening.
noto, m. (poet.) noorde-wind; noto b6*
reo, zeedeining noord- of zuid-waartSy
23
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novacion
door de zuide-wind; buiten-echtelijk
(kind); -riamente, adv. klaarblijkelijk;
op gerucht -makende wijze; -riedad,
f. algemeene bekendheid; acto de notorledad, notarieele akte om een feit
of gebeurtenis Ie staven als van algemcene bekendheid: .....;rio, a. algemeen
bekend, wereldkundig, berucht,
nov/acion, f. vernieuwing (v. e. kcntrakt
a. a.): (rechtst.) vcrandering van titel;
--ador, -a, m. f. nicuw-lichrer, invoerder v. nieuwigheden, v. nieuwe denkbcelden a. a.; -al a. pas ontgonnen
(land); -atada, f. groentijd; daad of
streek v. c. nieuweling; -ato, m.
nieuweling, leerling, aspirant; a. beginnendj -ecientos, num. a.pI. ncgen-honderd; -edad, nieuwheid, nieuwigheid; gebcurtenis v. eenige betcekcnis (vooral onverwacht); verwondering: me causa novedad, 'It verwondert me; hacer novedad, verwondering wekken, bevreemdcn ; no hay
novedad, zondcr ongeval, alles wei;
-el, a. kortelings tot ridder ge:slagen,
green, nog onervaren (alleen v. mannen); -ela, f.lfoman; novelle, ook
a1S wets-voorstel ; -elar, v. intr. nieuwtjes jagen; -eleria, f. zucht tot al
wat nicuw is; nieuwtjes-makcrij; elero, m, nieuwtjes -jager, -verkooper;
a. belust op nieuwtjes; -elista, m. f.
rornanschrijver (-S:t'Cil-); -ena, L ncgental; novene; -enario, m. novenarium,
negendaagsche tijd, vooral VOGi" rouwdienst, en oak in de eercdienst v. e.
hcilige; -eno, a. en m. negende,
negende (deel); -enta, Hum. f. negentig; -enton, -(on)a, ill. f. negentigjarigc.
novi/a, f. jonge-gettrouwde (vrouw); ve'rl'oofde, aanstaande, bruid; -aje, m.
vrijer., of vlfijste:rschap, verlovir,g, (het)
v,erloofd zijn; -ciado, m,. noviJt.iaat;
leertijd, proef -tijd, leer-jaJren; -cio,
-3, m. f. novice, proef-klOosterling(e);
nieuw.eling, beginnel~ng 0. e. Yak);
,~grocI'''; -dote, ffi. fame (vrij plat)
grcotle Jobbes v. e. nieuweling die niet
n:eer jong is; -embre, m. November;
~-Iunio, m.ni,eu\ve tnaI'ln; -lIa, f. (poet.)
vaars; -llada, f. troep jonge st,i1eren;
sti-ere -gevecht met jonge Sil:ieren; Hero, ffi. ~Iaats waar men jonge stieiren houdt; hun bewaker; hun weiding; (fig.) kind dat st~lletjes v. school
w:tgblijft; -lIo, an. jonge sti,er, j. 015;
fam. bec1rogen echtgenoO't, "horen-drager"; hacer noviJlos, Sltilletjes' van
school wegblijven.
nov/io, m. jong-echtgenoot, pas . g etxnuwd
man; ver!oufde, aanstaande, bru,ide°

Nueva

gom; -isirno, a. zeer nieuw; ]aatste,
nieuwste.
nub/ada, f. stort-bui ; vlucht (vogels),
drorn (menschen), schare =
-arrada, f.;-arrado, a. mert: kleur-wisse ,
ling als wolken; -arron, m. donder ,
wclk j -e, f. wolk; vlucht (vogels);
drom, zwerm; nube de' polvo, storwolk; oog-vlek, "wolk voor de oogen";
pl. wolkjes (in diamanrt:); levantar a
of basta las nubes, in de wolken verhe-Hen; esta por las nubes, 'ot is peperduur: no hizo mas caso de ello que
de las nubes de antafio, gaf er geen
lor om.
nubil, a. huwbaar ; edad ruibil, huwbare leeftijd.
nubilidad,f. huwbaarheid.
nublado, rn, wolken -massa, gewolktc;
onzekerheid, vaag vermoeden; verkoeling (v. vriendschap a. a.): ya descarga
el nub Iado, - de wolk breekt los; 't stortIregent; (f,ig.) de born barst los (v, iem,
die driftig wordt a. a.); a.bewolkt; henevcld; cielo nublado, bewolkte heme1;
entendlmlento nubIa do, bencveld verstand; -ar, Vi. tr. If. (li~h) bewolken;0, a. = -ado; -osidad, f. bewolkthcid, ncvelachtighcid: flauwheid, vaagheid; -oso, a. bewolkt, nevcl-achtig,
Ilauw, vaag.
nuca, f. nek.
nncleovm. kern (ook fig.); hart binnenste ; zuil of stijl (v. c. wentel-trap ).
nud/illo, m, verkl. knoopje, geleding;
knokkel,knobbeltje; -0, m. knoop;
knobbel: geleding, knoest: verwikkeEng (v. e. drama); band (v. vriendschap; nudo gordiano, Gordiaansche
knoop; tener un nudo en la garganta,
een brok in de keel hebben; nudo
flojo, Ius; nudo corredizo, stirop, glijc~ende knoop; -'-osidad, If. kn6bbelal(h~igheid; geleedheid, ('t) g'eleed-zijn
(v. plant,en); knoestagheid (v. hout);
-- 080, a. geleed; kn6bbel~g, knoesitighe'id.
nuegados, ffi. pl. soo/['1 noga-koek (m.
arr,andelen, nOlten en honling).
nue/ra, f. -schoon-docht,er; -81, f. soort
ansjovis.
nuestramo, m., -a, f. sam,entrekking v.
nuestro en arno, -a, onze meester(es),
onz,e baas; ffi. Am. P. he:il.ig avond[ll;U•.l; heJil~g oljesel..
nuestro, pro poss. a. en s. ons, van ons,
onz,e; los nuestros, de onzen, die van
onze partij a. a.; 10 nuestro, het onze;
Padre. nuestro que est4sen el cieIo 0"
Gnze Vade~" die in, den .hemel zij't .
Nueva Espana, Nicuw Spanje, Mexico
cnde!f Spaansch bestU'ur.
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nuev/a, f. tijding, bericht, correo de
malas nuevas, Jobs-bode; hacerse de
nuevas, doen alsof men van niets weetj
--ament~, adv,
onlangs, kortelings,
kort -gelcden, pas; op~ieUiw; -e, nurn,
negen; Pio Nono, P:U5 de negende,
rnaar el nueve del mes,
de
ge
Y. d. maand; - 0 , a. nieuw; mecoge
de nuevo,'t bevreemdt me; poner
como nuevo, duchtig door -halen; a
nueva cuenta, op nieuwe rekening: de
nuevo, op -nieuw; traigo a~go de nuevo,
ik breng iets nieuws.
nuez, f. nocr: adams -appcl; nucz vomica,
braak-noot; nuez moscada, muskaatnoot ; mas es el ruido que las nueces,
veel geschreeuw en weinig wol; -a,
f. (plant) wilde wingerd,
nugatorio, a. bedriegelijk, teleurstellend,
nul/amente, adv. geenszins, in-geenendeele; -idad, f. nietigheid (oak v.
,e. akte); pI. kleine gebreken (in 't
karakter ); -0, a. nierig: volstrekt onbekwaam (esun hombre nulo, 'It is
een . nul); geen, afwezig;
num/en, m. vernufr, ,genie; goede of
kwade geesrt:; godheid; .numen tutelar,
bescherm-geest: no hay numen sin
demencia, "hoe grooter geest hoe
grooter beest"; -er.acion, f. numrnering, telling': (de) vier hoofdbewerkingen; ststema de numeracion, talstelsel; -erador, m. (rekenk.) teller
(v. e. brenk); -eral, a. getal(s)-,
t·el;., adjetivo numeral, bijvoegelijk telwoord; letras numerales, letters met
getals-waarde; -erar, v. tr. tcllen; toli e'eren , pagineeren (boek); numrneren ;
optellen, opsommen; -erario, m. klinkenc1emunt,gereed geld;a. met ge[ellen, v. getallen; -erativo, a. nummer,e'nd, rang-schikkend; -ericamente,
ad-v. naar 'It aallital, in aantal; -erico,
a. =--= -eral; -'ero,m,. getaI, aantal;
nummer; rt:elwoord; welluidendheid (v.
e. ve~s ); 'un erecido numero, een

noclos

belangrijk aanta.1; numero par ot impar, even of oneven getal: infinito
numero, oneindig aantal, numero inflnito, oneindig gctal; numero cornpuesto, cardinal, ordinal, samen -gesteld, hoofd-, rang-getal: de vnumero
of del numero, mee -tellend, tot het
vaste korps behoorend; un sin numero, een groot aantal; numerus premiados, prijs-nummers; Numeros, 'Numeri
(4c hoek v.Mozes); numero de, oro,
guldeo'-tal; -erosidad, f. tal-rijkheid,
veel-talligheid; -eroso, a. talrijk; oak:
harmonisch, we lluidendj verso numer080, w. vers.
numism/atlca, f. munt-kunde ; -atico,
..a, a. en m, f. munt-kundigje ).
numulari/a, f. (planrt:) Judas-penning; 0, m. geld-handelaar.
nunca, adv, nook, nimmer; nunea [amas,
nooit of te nimmer,
nunci/atura, f. nunciatuur ; 70' m. nuntius (pauselijk gezant ): ook: cdelmangezant op de Poolsche land-dag.
nuncupatrjvo, a. (rechtst.) rn6ndeling;
testamento nuncupative, m. testament;
-:-orio, a. als opdracht (brief a. a.);
m. de naam aanduidend.
nupci/al, a. huwelijks -, echtelijk; -as,
f. pl. (poet.) voor boda(s), bruiloft ;
huwelijk; bruilofts -feest.
nutria, f. = -ia, otter; nutra marina,
zee -otter ; -icio, a. ge1. voedend, voor
de vocding: jugo nutricio, voedings -sap
(del." plantcn); -ici6;O, f. vocding; preparaat om de uitwerking v. e., geneesmiddel te verhoogen; -imente, rn,.
= -ici6n, doch us rneer 't gewone;
ook: voedsel, 't geen waarmee men
voedt of gevped wordt; -ir, v. tr.
voeden; zoogen (kind); koesteren, voeden (denkbeeld b.v.); -itivo, a. voedend; voedzaarn;vida nutritiva, spijsv!ertering; apar2.tonutr:t~vo, voedingsorgan~n; -iz, f t vO'ed6ter, min.

N.
N, f.(cnjee), nj, bijzondere Spa.ansche
leHer.
iia/gaza, f. 10k-vogel, 16k-aas; -me, m.
raaniok of
ketela-pohon; -fio, a.
A,m. P. gellietd, int:i'em; -que, m.
hoop af -val, vuilnis; -to, a. Am.
plat, = chato; la nataA,m,. de Dood.
neque, m.. Am. P. 6toerheid, kracht,
moed;"fut" (dit faIll.).
iiijquiiiaque, m. fame prutserij, larie,
man ielts of iemand; -zea, f. Am.

fa:m. sttukje; pI.. gruizelementen; bacer
fiizcas, in duizend 'stukjes breken a. a.
no/clos, m,. pI. soolrt ronde koekjes v.
eieTen, boter, s:uike:r, wijn en anijs-'
zaad;-fieria, f.. kiinderachtiige bangen kleinmoedighelid (oak donr ouderdqm == ebochez); -no,' m. f. en
a. Jam,. oude man of VJ:'OiUW di\e
kd'I}dsch is; ,,1amlSltraal", kinderachtig
bang en d:lauw; -rbo, m.. Am. P.
pasSlie iblo'em.

o
O, f. o (letter); m. verk. v. oeste, oost
(•en)/ i. ol alleen bij toespraak of aanroeping; conj., of: tu o yo, jij of ik;
plata .u or©, zilver of goud; f. verk.
v. orden, order.
oasis, f. oaze.
obcec/acion, f. gol. ver blinding; —ar,
v. tr. en r. ver blinden, verblind worden.
obduracion, f. stijfhoof dighedd.
obed/ecer, v. tr. gshoorzamen; fig. buigen zondeir te breken: el hierro obedece 't ijzer buigt zonder te breken;
—ecimlento, m. =
—iencia; f. gehoorzaamheid; a la obediencia de
V., ik ben tot uw orders; —iencial, a.
gehoorzaamheids-, gehoorzamend a. e.
bijzonder gods-bevél; —iente, a. gehoorzaam; buigzaam; onderdånig; —
ientemente, adv. gedwée.
obe/hsco, m. obelisk; verwijzings-teeken;
—ncadura, f. sitaand (wanit v. e. schip);
—nques, m. pl. (zeeit.) touwen v. h.
ståande want; —sidad, f. zwaairlijvigheid; —so, a. zwaarlijvig.
obice, m. beletsel, hinder -paal.
obisp/ado, m. bis-dom; —al, a. bisschoppelijk; —alfa, f. bisschoppelijk
paleis; (oud) = —ado; —ar, v. intr.
bisschop woorden, tot b. verheven worden; —illo, rn. ver kl., voorstelling v.
St. Nikolaas dooir of voor kinderen op
6 December; stu.it je v. gevogelte (achterste deel); —o, m. bisschop; soort
zee-monster; obispo in partibus infldelium, b. in een niet R. K. land;
obispo auxiliar of de anillo, plåatsvervangend b.
obito, m. overlijden, „obitus", jaar-mis
ter herdénking ,v, e. doode.
bbje/cion, i. tegen-werping, bezwaar; —
table, a. waartegen bezwaren zijn in
te brengen; —tar, v. tir. tegen-werpen,
bezwaar maken tegen; —tivamente,
adv. bij wijze v. tégen-wétrping; —
tivo, m. en a. objektief (v. e. kijker),
v. '.t objekt of voorwerp, voorwérpelijk; —to, m. voorwerp; doel; con
objeto de, met het doel om; tener por
objeto, ten doel hebben.
obla/cion, f. offerande, offer; —da, f.
graf-offer op Allerzielen; —ta, f. misoffer; gratifikatie a. d. kerk-bedienden als vergoeding voor kosten en
diensten; —to, m. oblaat, leeke-broeder; leek die i. e. klooster diensten
verricht; oud-soldaat in een klooster
gehuisvest.

ase

o.oblea,

obra

f. ijzer-koekje „,oblie"; ouwel.
obli/euar, v. intr. sehuin-gaan, sch.eefgaan of -loopen; met streken omgaan,
slinks te-werk-gaan in zaken; —cuidad, f. schuinte, schuinsche of .sdheeve
stand; slinksch-heid (v. gedrag); —.
cuo, a. schuin, scheef; (fig.) slinksch
(gedrag), zijdelingseh lof, (toespeling a.
a.); —gaclon, f. verplichting, plicht;
sdhuld-bekéntens; schuldbr\"ef, obligåtie; inrichting v. e. rijks-leveirancier
of dåens voorraden; obligacion a la
gruesa, bodemerij-briet; anular una
obligacion, een schuld-bekénteniis aidoen, afbetalen; em*sion de obllgaciones, uk gifte v. schuld-brieven; sorteo de
obligacioneSj-uitlotiing v. schuld-brieven;
complir con sus oblfgaciones, aan zijn
verpliehtingen voldoen; zijn verpl. nåkomen; faltar a sus obligaciones, zijn
plicht verzåken, verzuimen; pl. plichten
(als huis-vader), vrouw en kinderen
a. a.; —gacionista, m. f. obligatiebouder, -houdsiter; —gado, m. rijksleverarioier; (muz.) obligato, d. w. z.
stuk (dat niet overgeslagen m a g worden); verplichte; —ga dor, m. die veir-p li ent, = pbligante; —gar, v. tr. verplichten (tot), een verplichting op
zich nemeri; elkaar verplichten; —
gatorlo, a. verp](i;cht; veirbmdend, dwing*eiid; clausula obligatoria, dwingende
cia us ule; servicio oHigatorio, dienstpiicht.
oblongo, a. lang-wérpig.
oboé, m. hobo* (m-uzdek-instrument).
obolo, m. obool (Griekseh geld-stukje
== i/o drachme); koperen muntje; gewicht v. 12 grein; penningske.
obr/a, f. werk, arbeid; reparatie; obra
• de, ongeveer, zoowat; la casa esla en
obra, 't huis in aanbouw; Amsterdam
dista de Harlem obra de tres leguas,
Amsterdam ligt op ongeveer drie uiur
afstands van Haarlem; obra maestra,
meester-stuk; buena obra, wel-daad;
obra prima, schoenwerk, schoen-makers-vak; obra de romanos, langwijlig
of zeer dégelijk werk; fam. no tiene
obra buena ni palabra mala, houdt
nook zijn woord; obra(s) muertafs),
deel van 't schip boven de waterlijn; obra(s) viva(s), dat onder 't water;
poner por obra, ten uitvoer brengen;
dar obra, werk verschaffen (a. werklieden b.v.); —ada, f. dag-werk, dagtaak (v. veid -arbeid);—ador, -a, m. f.
arbeider,.,.-steTj hånd-werks-mån; ; werk-

obrepcion
plaats; —adura, f. pers-sel olijf-olde;
—aj.e, m. fabrdek; bereiddngs-plaats,
maker ij; Arn. mijn-ontginning; —ajero, m. .meester-knecht; baas, opziichter in een labriek; —ante, a. werkend; —ar v. tr. uitvoeren; bewerkstélldgen, uitwerken; verrichten; intr.
handelen; zich gedrågen, optreden, te
werk gaan; omlasting hebben; obro
mal contigo, hij (zij) heeft slechi
tegen je gehandeld; £cuåntas vsces
obro nuestro pacientito? hoeveel maal
is ons-patiéntje „afgeweest"?
obrep/cion, f. obreptie, d. i. bemachtiging door slinksche middelen, opzeittelijke verheling. der" waaarheid a. a.;
•—ticio, a. door „obreptde" vearkregen
(ziic boven).
obr/eria, f. weffkmans-arbeid; voor kerkbouw bestemde ankomsten, kerk-fabriek
(R. K.); —ero, -a, m. f. werk-man, arbeider;
hand-werks-man
(tegenover
fabrieksarbeider); kérk-meesiter, waarddgheid der mil. orden; a. arbeiders (b.v. partido obrero, arbeiders -p art ij);
-—izo, a. in: oro obrizo, goud van
\ hoogste gehalte.
©bscen/idad, f. ontuchtigheid; onwelvéegelijkhedd; •—o, a. ontuchtig.
o(b)scu.... zie oscu....
ofcse/cuente, a. gehoorzaam, gedwée; —
quiador, -a, m. f. en a. voorkomend
(persoon). vol atténties; —quiante, a.
die '£ hof maakt (a. e. vrøuw); —
quiar, v. tr. hoffelijk of beleefd be
handelen, bejégenen; 't hof maken
beleefdheden aandoen; —-quio,
m
vcorkomendheid; heuschheid, grooit be
toon v. vriiendelijkheid en beleefdheid;
en obsequio de, ter eere van, ten
genoege van; —quioso, a. '== —quiador; -a..— rvable, a. w a a m é e m b a a r ; —
rvacion, f. oprøérking; wåarnémiing (v.
e. verschijnsel b.v.); verkénning; nåkoming, nåléving (v. bevélen of voorschriften), dit beter: obssrvancia; —•
r va dor, -a, m. f. Opmearker; nåkomer,
nélever (v voor.scnrifiten a. a.); —rvancia, f. = —rvacion, in de laatste
beteekends; pc ne r en observacion, van
kracht maken (b ep åling, wet); regel,
gebruik; —rvante, m. observant, Franaiskaner (monnik); —rvar, v. tr. opmerken ( = een opmerking maken):
wåarnemen; tegen -werp en; nåle ven, nåkomen, opvoigen (regel of wet); —rvatorio, m. sténre-wacht.
obs/esion. f.- bezéten-heid; aanhouclende
dnbeslåg-néming der zdnnen, der gedechten a. a.; —eso, a. bezecen; aanhdudend vervuld of gekwéld.
obst/åeulo, m. hindernis, hinderpaal, be-
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létsel; bezwaar; —ante, in rio obs!ante,
pr. p. niettegen-ståande, in weerwil
van; —ar, v. intr, in de weg staan,
bezvtaren opléveren; —étrico, a. verlos -kunddg;
arte obstétrica, verlos kunde; —etricia, f. verlos-kunde; —
inacion, f. stijf-hoofdigheid; koppigheidr —inado, a. stijf-hoofdig, .koppdg;
—inarse, v. r. (a) eigen-ziinniig .. zijn,
hardnekkig volhouden; aanhouden a. a.;
mei1; alle gewéld wdllen doorzetten;
— truccion, f. verstopping; belémmerdng (in \ verkeeir b.v.), verspérring;
obstruktde; •—truccionismo, m. pojiiek
v. belemmering; •—truccionista, ra. dem.
die aar: zulke pol. doet (zie vor.); —
tru.ctivo, a. verstoppend, belémme<rend$
—truir, v. tir. verstoppen, belémmeiren;
tégenhouden; afsliudten, verspérren (weg
a, a.); obstruir ei paso, de weg verspérren; r. verstopt raken, enz.
ob temp er/ante, a. (rechtst.) meegaand^
- - a r , v. tr. (dd.): obtemperar a la jjustZcia, aan de geiréchtigheid voldoen, gehooirzamen.
obten/clon, f. (rechtst.) erlånging, verwérvdiig; —er, v. tr. a!s tener, ver-"
krijgen,
erlangen; gedaan krijgen;
ot tener una cosa de alguno, . iets
v. demand gedaan krijgen; —-to, m.
(kanselarij) kerkelijk goed, beneficium,
kanonikaat; —tor, m. en a. die zoo>'n
goed heeft.
obtura/clon, f. verstopping, afsliuiting;
ddcbtmaking (v(. e. opening); •—dor, m.
en a. prop, afsludtsel, klep; afsluitend;
—r, v. tr. verstoppen, dicht -maken, afsludten.
obtuso, a. stomp, ångulo obtuso, stompe
hoek; entendtmiento obtuso
stomp
vesrstand.
obué, m. = oboe.
obiTs-, m. houwiitser.' _
obv/encion, f. kerkelijke belasting; bijdnkomsten (boven de bezoldiging), of
de gewone verdiensten; •—iar, v. tir.
voorkomen, t e g e m o e t - k o m e n a a n ; —io,
a. klaarblijkelijk, in 't oog vallend.
be/a, f. gans; Am, wortel waarvan men
een smakelijke dikke brij maakt, die
kawi heet; juego de la oca, „ganzebord", ,.ganze-spel".
ocasion, f. gelégenheid; gevaar, risdco,
poner en bcasion, aanleiding geven;
aprovechar la ocasion, v. d, gelégenheid gebruik maken; no perder ocasion, geen enkele gelégenheid laten
voorbij-gaan; en ocssion de, ter gelégenheid van; por ocasién, bij geval.
ocasion/ador ; *a, m. f. stoke-brand, ruziestoker; —al, a.: toevålldg; åanleidend;
causa ocasional, åanleidende --oorzaalsf;
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—almente, adv. bij gevål of toeval;
—ar, v. tr. verooirzaken; aanleiding of
gelégenheid geven.
oc/aso,
m. westen; (zons -)o<ndergang
„wester-kåm" (poet.); einde, dood; ge =
woon woiord: occidente; —cidental, a.
a. wesitelijk (sterrek.), na de zon ondergaand (planeet);—cidente, m. westen; v. h> ondergaan (v. e. hemelI k h a a m ) ; —cipital, a. achter-hoofd(s)-;
—cipucio, m. achter-hoofd.
oce/ånico,
a.
oceanisch, oeeaan(s)-;
(Oce)ania, Oceanié Austraiié; —'ano,
m. oceaan; Atlantic©, Atlantische; Indico, Indische, Pacifico, Groote O.
oci/o, m. vrije tijd; wérkeloosheid; ontspanndng; lédig-gang; —osidad, f. lédågheid, wérkeloosheid; traag-heid; —
oso, a. wérkeloos; traag; nutteloos:
palabras ociosas, ijdele woorden.
ocl/ocracia, f. sregeering v. 't lage volk;
—uir, v. tr. afsluken (buds a. a.) verstoppen; —usién, f. yerstopping, afsluiting (v. e. buis b.v.).
ocre, m. oker (ijzer-oxied, verf-stof).
oet/ava, f. acht-tal; ootave, week na
een der groote kerk-feesten; 8e dag
der „octave , s ; (muz.) oktaaf; åchtrégelig vers; —avar, v. intr. oktaven
spelen; —avario, m. kerk-feest in de
ocitave (zdte boven); —avia, f. Octavda; —
avin, m. oktaaf-f luitie; —avo, num. a.
en s. achtste; kleurling uit blanke en
quadroon ' (iri Am.); en o eta va, in 80
(-lormaat); —avio, m. Octavius, eigennaam; —il, a. (sterrek.); aspecto octil,
„ootiel aspect", d. i. onder een hoek
van 450; —ogenario, a. en m. taichtigjårdg(e); -— ogentésimo, num. a. achthonderdste; — ogésimo, num. a. en
s.
(tåchtigste;
—osilabo, a.
van
acht letter-grepen: verso octosilabo;
—ubre, m. Oktober; —uplicar, v. tr.
veracht-voudigen; —'uplo, a.
achtvoudig.
ocu lacién, f. enting (v. boomen); —
lar, a. oog-; testigo ocular, ooggetaiger. vidrio ocular, oog-glas; nervio, ocular, oog-zenuw; —larmente,
adv. met eigen oogen; duidelijk zdchtbaajr, klaarblijkelijk; —lista, m> f. oogarts.
ocult/acion, f. (sterrek.) tijdelijke onttrekking a. 't oog; verdwijning; versichuiling; —ar, v. tr. aan 't oog onttrekken; ver-bergen, veir-stoppen; —
ismo, m. okkultisme (soort spiritisme);
—o, a. verborgen; a a n 't oog ont»
torokken; verhélen; en oculto, in 't
geheim; enfermedad oculta, geheime
kwaal; ciencia oculta = ocultismo.
ocup/aci6n, f. bézigheid; bezettang (v. e.
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land of stad); betrékking, beroep;
—ado, a. vol, bezét (plaats of b e .
trékkirg): druk: estoy muy ocupado,
ik heb 't erg druk; tener el estomago
ocupado, een overladen m a a g hebben;
—a dor, -a, mi f. die bezét of inneemt;
—ar, v. (tr. bezétten, innémen; bézdgheden veirschaffen; ocupar un puesto,
een betrékking bekleeden, vervullen;
r. , z k h bézig-houden; zich ånlaten,
onlédig zijn.
ocurr/encia, f. gebéuirtenis; dnval (gedachte); ocurencia
de
acreedores,
vergåderdng v. krediteurs; —ente, a.
snaaksch; gebeurend; —ir, v. intr. gebeuren; in de gedachte vallen of
komen; te -binnen -schieten; tegemoet gaan; se me ocurre que . . . , 't schiet
m e te binnen dat . . .
och/ava, f. achtste (deel) v. e. ons, v. e.
vara (el) en eendgs oude muntswaarden; —avado, a. acht-hoekig of
-zijdig; —avar, v. tr. acht-hoekig maken
(bij 't bouwen); •—avo, m. Kastiliaansehe munt v. twee maravedfs; achthoekig gebouw (in een kerk 3), achthoek (plaa>ts, pledn); el ochavo ronoso,
't vuile geld;^ —enta, num. a. en m.
tachtig; —enton, -(on)a, m. f. en a. fam.
tachtdg-jarig(e); —0, num. a. en m. acht;
dar con los ochos y los nueves, iem.
goed de waarheid zeggen; —ocientos,
-as, num,, a. en m. acht-honde,rd.
oda, f. o d e ; —Hsca, f, odalisk (haremvrouw).
odi/ar, v. tr. haten; —0, m. haat; —
osidad, f. håtelijkheid; veirfoeilijkhedd;
— oso, a. håtelijk,
afkeer-wekkend;
hacerse odioso, zich gehaat maken;
-—sea, f. Odyssea, reds v. Ulyssus; (f : g.)
reis vol wederwåardigheden.
od/6metro, m. odométer (instrument om
de afgelegde weg te meten).
odor/ifero, a. geurdg.
odre, m. wijn-zak, zak uit boks-huid
voor vloei-stoff en; dronk-lap.
oes/norueste, m. West-Noord-West; —
te, m. West(en); —sudueste, m. WestZuid-West.
ofen/dedor, -a, m-. f. zie —sor; —der, v.
tr. beleedigen, kwetsen; r. boos worden, z k h beleedigd toonen; —sa, f.
beleediging; mis-slag, vergrijp, zonde;
—siva, f. aanval, aanvallende houding;
tomar la ofensiva, zoo'n houding aannemen; —sivo, a. aanvallend; beleedigencl, kwetsend; armas ofensivas,
åanvals-wåpenen;—sor, -a, m.. f. beleediger, die een vergrijp of mis-slag
begaan heeft.
ofer/ente, a. en s. aanbiedend(e), a a n bieder; —ta, f. (aan)bod, aanbieding;
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offer (eerste gedeelte der mis);—tdriø,
m . zde 'it vorige; en gebéd dat aan 't
offer vooraf-gaat (bij de mis).
ofi/cial, a, off ideel, amtelijk; m. officier;
ambtenaar a. e. ministerne; kommaes;
kle er-makers- of schoen -makers -knecht
a. a., handwerks-man: oficial de sastre,
de zapatero;—ciala^ f. kleer-maakster,
rtaaister; —-cialazo, m. vergr.; bekwaam werkman; —cialia, f. kommiesschap; — cialidad, f. offdeders-korps.
ofic/iador, m. ledder v. d„ kerk-daenst,
ook oficiante; — iar, v. tr. helpen de
anis te lezen of te zingen; officieeren,
een mis celebreeren enz.; —ina, f.
kantéor, boireel, bureau; pl. keuken
en bij-behooren eener groote huishouding; zie despacho, kantoor; oficina
de correos Am. post-kantoor; —-io,
m. plicht?
åmts-béziigheid;
betrekking, beroep; ambacht, bedrijf; kerkdi enst; openbare bid-stond; officdéele
briei'; notaris-kantoor; dienst(-betoon);
el Santo oficio, de Inquizitde-rechtbank; oficio de difuntos, lijk-dienst;
aprender un oficio, een ambacht oi
bedrijf leeren; manual, hand-werk;
corre bien el oficio, 't bedrijf gaat
goed ( = is winst-gévend); de oficio,
amts-halve; mozo de oficio, lage bediende a a n 't hof; tomar una ccsa por
oficio, zich åets tot gewoonte maken;
tiacer bien su oficio, zijn pldchten
goed waarnemen, of ook (werk-tuiig)
goed zijn dienst doen; no tener oficio
ni benefico, zonder een cent op straat
staan; me ba hecho malos oficios,
!hij (zij) heeft me een o n -dienst gedaan;
.'—ionario, m. brevier; —iosidad, f.
geddenstigheid; naarstågheid; (het) offi•cieus zijn; —ioso, a. gedienstdg; officdeus; mentira oficiosa, ieugen „om
best-wil", (dron.) opdringarig, kleverig.
ofre/cedor, -a, m. f. aanbieder, die
(aan-)biedit of een (aan-)bod doet; ook
ofertador,
-er, v. tr. (aan-)bieden;
offeren, opdragen (bij de mis); ir
a ofrecer, met haar kind aan 't altaar
komeri, om heit God ana te bieden;
quien bien reza bien ofrece, „die
goed bidt, biedt goed a a n " (v. iemand
die zijn belofte niet houdt en dat
goed-praat); r. zich aanbieden; zich
voordoen, opkomén aankomen; £qué
se ofrece? wat is er? wat is 't geval?
#quc se le ofrece a V.? wat wenscht
u ? ; —-cible, a. aan te bieden; —cimiento m. aanbod, aanbieding, ook:
inval, opkomende gedachte: es muy
buen oficimienta, 't ds een goed adee;
—nda, f. offer, éfferande; wat men
bij een begråfenis bataalt a. d. pastoors

ojeada

die niet deelen in de kerkelijke „tdenden"; kollekte voor arme priester
die zijn eerste mis leest; —ndar, v.
(in)tr. tot een offerande maken, , een
offerande brengen; géldelijke bijdrage
geven voor ondernéming.
oft/almfa, f. (ziektek.) oog-ziekte; —
ålmico, a. van oog-ziekte; —almoscopio, m. oog-spiegel; oftalmoskoop.
øfusc/aci6n, f. of —amiento, m. verduis' tering, verblinding; over-schåduwing;
ofuscacién de vista, gezdehts -verduds tering, sichémering vooir de oogen;
—ar, v. tr. verduisteren, verblinden;
verbijsteren; in de sciiaduw steilen,
(en zoo mis-hagen); r. dof of duister
worden; boos worden; vreezen dat
men oversehåduwd wordt a. a.
ogro, m. wilde-man; „vraat".
on! i. o ! uitroep v. verbazing, bewondering a . a . ; i o h ! . s i , o, stellig!
oi/das (de), adv. van=hooren-zeggen; •—:
ble, hoorbaar.
oi/dio, m. ziekte .in de wijnstok (fiungen);
do, v. tr. gehoor; oor; lucht-gat;
blaas-opening; hablar al oido, in
't oor fluisteren; dar oidos, gehoor
geven (aan); ser duro of teniente de
oido, hard-héorig zijn; hacer oidos
de mercader, d. i. Oost-Indisoh doof
zijn; ha 11 ega do a mis oidos, 't is mia
ter oore gekomen; negar los oidos,
weigeren te luisteren; abrir tanto oido,
de ooren „wijd-open" zetten; zumbido
en los oidos, gesuis, gegéns in de
coren.
oigo, i e pers. pres. in. van oir: i k h o o r .
oir, v. tr. hoooren; luisteren naar,\ gehoor
verleenen; oir misa, de irnis bijwonen;
no ha oido campanas, weet van geen
toeten of blazen; oiga V., luister u 's
everi; Dios le oiga, God moge zijn
beden verhooren; !oye! hoor! pas op!
oislo, m. betere helft (vroiuw)..
ojal, m. knoops-gat; —å, i. God geve;
zoo God wil; gave God; ojala fuera
hoy lo mismo, gave God dat 't nu
evenzoo ware; —-aladera, f. knoopsgaten-maakster;
—aladura, f.
stel
knoops-gaten; —alar, v. tr. v. knoopsgaten %oorzien; —atero, a. en m. f am.
dde alleen de overwinning v. zijn
partij verlangt (binnenl. twisten).
ojaranzo, m. hage-beuk.
oje/ada, f. oogje, knip-oogje, lonk; —
ador, -a, m. f. die oogjes geeft, lonker, -ster; m. man die 't wild in 't
bosch terug-jaagt; pl. drijvers (op de
jacht); ~ a r , v. tr. aandachtig g a d e slaan, kijken naar; oogjes even, toelpnken; drijven
(wild);
betreuren,
„weg-kijken"; r. schuw worden; —-o,
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m. drijf- of klop-jacht; echar Urt ojeo, I
lang niet gezien; en un abrir y
zoo'n jacht houderi, ir a Qjeio, opsniuf-.
cerrar de ojos, in een oog-wenk;
felen, opseharrelen, opzoeken; —ra,
meter pot los ojos, dwingen om aan
f. blauwe kring (om. ';t oog), oogte nemen; meter los dedcs por los
badje; —riza, f. f am. „lånd", he© jos, knollen voor edtroenen verkookel; —roso, a. met blajuwe krdrgen o m
pen; no cerrar los ojos, geen oog toede oogen; = • —rudo; ---te, m. oogje
doen; no quitar los ojos de encima,
(voor veter a. a.); —teado, m. stel
er de oogen niet af (kunnen) houden;
oogjes of gaatjes; —tear, v. tr. van
f am. ne- tener adonde volver los ojcs,
oogjes of gaatjes voorzien; —ter a, f.
geen deelnemend mensch in 't ongeluk
stijve rand v. e. korset om ex de
hebben; ofender los ojos, het oog
oogjes of nest el -gaatjes te maken;
kwetsen; poner los ojos en alguno,
gereedschap o m de ringet jes daaxvoor
't oog op iem. laten vallen; quebrar
te maken.
los ojos, de ocgen ver-blinden (schel
licht b.v.); quebrarse los ojos, de oogen
oji/alegre, a. met vroolijke oogen; —enbedérven; salta a los ojos, 'f springt
juto, a. met droge oogen; — gallo,
in *t oog; tocar en los niiios de los
Am. mengsel van slechte .wijn met |
ojos, de gevoeligste snaar treff en; tener
boeht van brandewijn; —miel, m. j
los ojos tiernos, hudlerige oogen hebdrank v. honing en azijn; -—moreno,
ben, de oogen naar tranen hebben
a. bruin-oogig; —negro, a. . zwartstaan; ojcs que no ven, corrazon que
oogig» —tos, m. pl. oogjes (vooral
no siente, uit het oog, uit het hart.
mooie); —va, f. spits-boog (a. e. gebouw); en ojiva, dm. spits-boog-vorm
o juelo, m. verkl.; pl. schelmsche of
(vensters); —-val, a. ogivaal, spitsschalksche oogen. .
boog-vormdg; —zaino, a. f am. met
ol/a, f. golf, baar; deining, holle zee;
een kwaad of boos oog; —zarco, a.
ola de marea, vloed-golf, golf-slag bij
f am. met grijs-blauwe oogen.
vloed; ola grande, groote golf, deiojo, m. oog, gaatje, oogje; néstel»
n i r g ; —aj?, m. golf-bréking, 't breken
gaatje; punt of oog (v. e. letter-tåpe);
der baren; op-éen-velgende baren; —
aars-g-at; boog (v, e. brug); teeken
an, m. Am. P. perkal; olån de hila,
a. d. kant v. e. geschrdft: let wel!;
zeer fijn linnen === holanda; i—e!
dnzeeping; tener el ojo en una cosa,
bravo! aanmoediging a. danseres; m.
*t oog op dets • houden; a vista de ojo
Andal. dans; —-eada, f. hooge zee;
of de ojos, klaar-blijkelijk, -in-'t-6ogpl. volks-drommen; sonus: goede olievallend: ojo de agua, bron; al ojo, op i
winning; —-eado, m. die „bediend",
't eerste gezdicht; ojo de amura, strop
d. i. olie-sel der stérvenden gehad
(v. e. touw); ojo de chivo, (zeet.) luchtheeft; —-eaginoso, a. olie -houdend, olie verschijnsel voor e. oirkaan (deel. regenachtig; —eaje, m. = —aje; —eanboog): ojo de gallo, bijzondere hel-roode
dro, m. oleander;—ear, v. tir. 't laatste
wijn-kleur; ojo de gato, kat-oog (steen);
oliesel toedienen; —eastro, m. wilde
ojo al cristo que es de plata, kijk
olijf-boom, == acenuche; —-edero, a. riegoed uit a. a.; calcular a ojo, op 't
kend; —edor, -a, m.. f. die altijd iets
oog rékenen (zonder maat of gew'eht);
goeds op-snuffelt, „ruikt'-'; —^eina, f.
tam. a ojo de buen cubero, met een
oleine, olie-zuur-eter; -—'eo, m. olie:
geoefend oog voor maat; tiene sangre
los olecs of las santos oleos, 't laatste
en el ojo, heeft karakter; cae como
oliesel; pintura al olec,oiliie-sehildenng:
piedra en ojo de boticario, komt erg
fam. estå al oleo, ziet er keur : g-mood
van pas; le tråe sobre ojo, hij (zij)
uit; —eosidad, f. olde-achtdgheid; ,-—
houdt hem in 't oog; vale un ojo i
eoso, a. olie-achtig.
de la cara, 't is onbetaalbaar; llena
ol/er, v. tr. (huele) rudken; intr. rieken,
el ojo, -'4 doet zich goed voor; pl.
geur of stank verspreiden, afgeven;
mazen v. e. net; oogen (in kaas, in
huele mal, stinkt; huele bien, rudkt
brood, op de soep); a cierra ojo of
lekker; oler å herejia, naar ketterij
a ojcs cerrados, blindelings, in goed
nieken; este asunto no me huele bien,
vextrouwen; la quiere como los ojos
deze zaak lijkt me ndet; —-fatear, v. tr.
de la cara, heeft haar lief- als haar
snuffelen, rudken, beruikeri, opsnuiven;
•oog-appel; a ojos viitos, openlijk; bajar
fam. vermoeden, voorgevoelen; —fato,
los ojos, de oogen neerslaan; dar de
m. reuk(-orgaan); —fatorio, a. reuk;
ojos, vlak (tegen-over e l k a a r komen
—~Ibano, m. oostersiche geurige hårs,
(te staan; voor-overvallen; dar en los
olibanum; —iente, a. riekend; •—-iera,
ojos, opvallen; dichosos los
ojos
f; olie-flesehje, olie'-stelletje,' = acelque ven a V., wat heb dk u in '
téra; hedlige -olie -kruikje.
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omi/nar^ v. tr. = vooirspéllen, duiden op,
oli/garqufa, f. oligarchde, regeering v.
een voorteeken zijn voor, = agorar;
enkelen; —gårquico, a. oligarchisch,
—noso, a. onheil-spéllend; —sion, f.
v. zulk een regeering; —gisto, m.
wéglåting; verzudim, nålatighedd; salvo
olégist. 'n ijzer-oxid; oligisto ro jo,
error y omision, s. e. e. o. behoudens
bloedsteen, = hematites.
f out of weglating; —so, a. wég-geolimp/ico, a. oldimpisch; (Olimp)o, m.
laten; någelaten; nalåtig (lui); hacer
(oudh.) Olimpus, god en-berg.
caso omiso de, geen rekening houden
oli/scar, v. tr. = olfatear; intr., beginnen
met; —tir, v. tr. weg,-laten; nålaten;
te bedérven (vleesch a. a.); — v a , f.
no omitir diligenclas, geen moeite
=••• —VO; olijf; kåt- of nåcht-uil; —
sparen.
vado, a. olijf -kleurdg; —var, m. olijfomnibus, m. omnibus.
tudn, -aanplant; v. r. onder 't bakken
vol blazen kornen (brood-korst); — • omni/ciencia, f. alwétendhedd; — 'modo,
op allerlei ' wijzen of manieren; —
vario, a. olijf -vornrg; —ver a, f. olijf potencia, f. almacht; —potente, a.
boom., = —vo; —villa, f. dwerg-olijfalmåchtiig; —presencia, f. al-om-tegenboom; —vo, m. = • —vera, olijf-boom;
wooTdigheid, = ubicuidad; —-'voro, a.
f am. olivo y aceituno to do es uno, 't
alles-etend (dier).
as lood om, oud-ijzer, 't is koekoek
éen zang.
omo/plato, m. sehouder-blad.
ona/gra, f. gele wéderik; —gro, HL
olm/eda, f. of —edo, m. olmen-låan;
wiide ezel; —njsmo, mi. zélf-bevlékking;
odmen-boschje; —o, m. olm, iep; es
—nista, m,. zélf-bevlékker.
pedir peras al olmo, \ onmogelijke
ionc/e, numi. a. en, a .elf; lener la cabeza
edschen.
å las once^ erg heet gebakerd zijn;
olégrafo, a. re.chtst.: testamento olografo,
hacer las once, dets tussehentijds gegeheel zelf-gesehreven testament.
bruiken voordat men gåat eten; —,ear,
olor, m. reuk; gauer; hoop naieen belofte;
v. tr. bij onsen geven of af-wegen;
pl. meest: geuren; mal olor, stank;
—eno, num. a. en s. elfde.
—oso, a, geurig; riekend, (wel ^riekend; flor olorosa, wel-riekende of
iond/a, f. golf; golving; plooi (i. e. kleed);
genrige bloem.
—-eado, a. golvend, gegolfd, = ondulado; _—2ar, v.-intr. golven, kabbeolv/idadizo, a. vergéet-acbtig; hacerse
len; wåpperen (vlag), fladderen (lap);
clvidadizo, doen alsof men i ets verilåkkeren (vlam); tr. onduleeiren (,haar;;
géten heeft; — idado, a. en p. p. verondear a un nifio, eenvoudig ondergéten: eso es*å olvidado, „dat 's verdompelen bij-wijze v. doop; —ulacion,
géten en opgeborgen"; —idar, v? tir, ver:
f. goivdng; —ular, v, tr. doen golven,
géibe,n ; ;verriT(me'n; r. dootr 't hoofd galan;
krullen, onduleeren.
se me olvidoi, 't is me' dooar. 't hoofd
gegaan; —ido, m, vergételheid, veroner/ario, -^a. (rechtst.) verantw6o<rdelijk,
géten; estå en el olvido, 't is in
die een last of een opdracht heeft;
vergételhedd geraakt.
tutor onerarlo, voogd, die verantwooroll/s, f. ijzeren pot of pan, stoof-pan;
d i r g schuldig is; a titulo onerarlo,
hoispo'4 (spijs): draad-kolk; „eenvqudige
o>nder bezwarende vooirwaatrden; —oso,
burger-pot"; olla carnicera, f. zeer
a. drukkend, bezwaarlijk, bezwarend;
grootc vleesch-pot-of -pan; olla cocida,
deber pneroso, drukkende plicht, lesocrt huspot; olla de cohetes, soort
. gado oneroso, bezwaard legaat.
vuur-werk; olla podrida, f, rømmel-pot
onice = onique, f. = omix.
(v. allerlei
vleezen mett groente);
oniquin/a, f. n a a m v. d. onix; —o, a.
p oes-pas, Tommel-zooi; (m/uz.) potgel. någel-kleu'rig.
ponrrd, —ar, a. pot-voonrg; geschikt
énix, f. onix; = onice of onique.
VCOT potten (steen, kled); —za, f.
ono/crotalo, f. pelikåan -vogel; —masgroote pot; —eria, f. potte-bakker ij;
tico, a. naam(s)-; tabula onomastica,
— ero, m, potte-bakker,, hånde laar an
nåam-tabél, -register; dia on€m3stico f
aardewerk.
naam -dag; m. naam -stelsel, benamings om/bligada, f. 't midden-deel v. e. vel
wijze; f. —matopeya, f. klank-naboot, dat gelooid is of wordt; —bligo, m.
sdng, onomatopée; —matopéyico, a.
nåvel, ,,kelk-naad" (v.e . vrucht), kdemklank-nabootsend; —sma, f. -gele algroeve; —bliguero, f. nåvel-bandje.
karméit (plant uit welker wortel roode
ombu, m. Am. snei-groeiende sehaduwverfstof), —- orcaneta amarilla.
boom in Z.-Amerika,
ont/ina, f. (plant) met verseheidene stengels, kleine dikke ovale blaadjes, en
om/ental, a. darm-net-; —ento, a. (gel.)
tres jes gele bloempjes, zeer geurig;
, darm-net.
—ologia, I. ; ontologie, leer van 't wezen •
ombria, f. schaduw-plek.

onza

* I

en bnts.ta.an; -—olégico, a.; tratado
ontolégico, ontologische verhåndeliing,
onz/a, f ons (gew.icht); onderdeel v. d.
cMcrsnede ©ener zuil; losch (dier);
dar por onzas, schriel geven; onza de
oro of onza, onde Spaansche gouden
munt v. rf- i 38 waarde; —avo, num.
a. en s. elfde (vooral deel); un onzavo. een elfde deel.
opa/cidad, f,
omdooirzichtigheid; —co,
a. ondoorziehtig, dof; somber; betrokken; estå" V. opaco, u is wat somber,
6palo, m. opåal.
opcion, f. vrije keuze; tener opcion
entre..., de keuze hebben tussenen.
6pera, f. opera; f am. lastige. zaak.
oper/able, a. te onder-némen, doenlijk;
eperéerbaaor; —acion, f„ onder-néming;
zaak, (trans -aktie; bewérking, operåtie;
operaciones bancarias, bank-operaties,
operaciones de aglotaje, beurs-operaties; operaciones de giro of de cambio, wissel-zaken; (wisk.) berékening;
bewérking;: genåde-wérking; —ador, m.
heel-kundige; a. werkend, håndelend;
—ar, v. tr. bewérken, verriichten; operar un rnilegro, een womder verrichten; opereeren; een (wisk.) bewérking doen; werken; el remedio opera
bien, 't middel werkt goed; —ario, m.
jhand-werks-mian; prediker, apostolische
„dienst-knecht"; —åtivo, a. werkend,
uitwérkend; håndelend; —-atorio, a.
(heelk.) door, imet, van of voor operåtie; —'culo, m . gel. deksel; kieuwdeksel; —eta, f. operette, en verkl, v.
6pera; —oso, zwaar, moemzaam; tarea
opercsa, zware taak.
opi ado, a. opium-houdend; —ata, f.
opiaat; likke-pot; tand-pasta; — laeion,
f. gel. verstOpping; weg-blijven der
„zaken"; —lado, a. (id.) ver-stopt;
— lar, v. tr. (id.) toe-stoppen
(b.v.
lidhaams-openingen); r. de „zaken"
niet krijgen (jong-meisje); —lativo, a.
stoppend.
opi/mo, a. overvloedig, rijk (b.v. cosecha
opima, rijke oogst); —nable, a. betwistbaar; voor be-spreking vatbaar of
geschikt; —nado, a. mal opinado, in
een kwade roep; —nante, a. en xn.
die meent of oordeelt; —nar, v. intr.
zijn meening zeggen, van-oordeel zijn;
équé opina V»? wat is uw oordeel?;
—nion, f. meening, gevoelen; roep,
oordeel; ese joven me merece de
tuen a opinion, dat joinge-ménsch st a at
me wel aan; la opinion publica, open-,
bare meening.
opio, m. opium.
opiparo, a. luister-rijk, grootsch; opiparo
lefresco, luisterrijk maal. .

opulencia

opobålsamo, m. balsem-sap; Judea-balsem-boom.
opo/nente, a. (rechtst.) die in verzét
komt; m. tegen-stander, opponent; —
ner, v. tr. tegen-steilen, tegen -overstellen; tegen-werpen; oponer serenidad al furior, tegenwooordigheid v.
geest steilen tegen-6ver woede; oponer los antiguos a los modernos, de
ouden tegenover de nieuwen steilen; in verzét komen (tegen, a); tegen-gesteld-zijn (aan, a); zich verzétten, zich kanten (tegen, å); in den
weg komen: cuando no se oponga
nåda, wanneer niets i n . d e weg komt;
méde-dingen naar een prijs; dmgen
naar een leer-stoel.
op/ongo, ie pers. sing. pres. ind van
oponer; —oponaco, m. sooirt gele, geneeskrachtige gom.
oportun/idad, f. gunstige gelégenheid,
't juist-van-pas of juist -op -Æijd-komen;
—ismo, m. politiek naar omståndigheden; —ista, im. opportunist; —0, a.
juist van pas of op-tijd, gelégen (tijd),
gunstig; el momento oportuno, het gunstige oogen-blik.
opos/icion, f. verzét, tegen-kanting; tegen -stelling; oppozitie; miédeddnging om
leer-stoel enz.; —itivo, a. van verzét;
—'ilo, m. tegen-over-liggende plaats;
al oposito, tegen-over; —itor, m. die
zich verzét, in verzét komt of zich
kant tegen.
opres/i6n, f. onder -dr ukking, verdarukking; néer-drukking; drukking, zwaarte,
gedruktheid; beklemming, benauwing;
—-ivo, a. onder-drukkend, néer-dirukkend; —o, a. verdrukt; onder-dirukt;
—or, m. onder -drukker, veirdrukker.
opr/imir, v. tr. onder-drukken, verdrukken, neer-drukken; — obio, m. smaad,
== -—obrio.
opt/aci6n, f. uiting v. e. wensch of voorkeur; —ar, v. tar. zijn vooirkeur te
kennen geven voor, kiezen; —ativo,
m. wénschende wijs; a. wenschend,
voorkeur uitdrukkend.
6pti/ca, f. leer v. h. licht en van 't gezicht; —co, a. gezicht(s)-; m. brillenhandelaar; geziichft-kundige.
[optimist.
optim/ismo, m. optimisme; —ista, m. jf.
iopuesto, a. en p. p. v. oponer, tegen-gesteld, tegenover-gesteld; al lado opuesto, het tege never-gest elde.
opugn acion, f. bekamping, bestrijding,
weer -stand, tegen-stand; —ador, -a,/
nt. f.
kamp -lustige,
strijd -våardig
mensch; beter: —ante, m. f.
opul/encia, f. grooite rijk-dom; overvloed; —ento, a. schat-rijk; weelderig,
over-vldecFig.

opusculo
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opusculo, rn. werkje,
gesehriftje.
opus/e, —iste, —o, —imos, —isteis,
—ieron, pr* pf. v. oponer (gaat evenals poner).
oque/dad, f. hol, holte, leegte; —dal,
m. hoog opgaand hout, woud; —ruela,
f. knoopje in te sterk getweernd garen.
ora, conj. nu eens . . . dan eens . . . ;
ora rie, ora Hora, nu eens lacht hij
(zij), dan eens schreit hij (zij); —
ci6n, f. rede, rede -voetring, toe-spraak;
rede ( = het spreken); gebéd (tot
God); oracidn funebre, lijk-rede; oraci6n mental, stil gebéd; oracion jaculatoria, schiet-gebéd; oracién domini cal,
„Onze Vader"; pl. angelus (åvondgebéd); fam. iré a las oraciones, (of
a la oracion), ik zal tegen 't donker
gaan; —cional, m. gebéden-boek; a.
såmen-gestéld; locucion oracional, såmen-gesitélde uitdrukking; —cionero,
-a, m. f. gebéden-mummelende bédelaar, -rés, iéni. die overal rédevoeringen tepås-brengt.
oraculo, m. orakel.
or/ador, -a, in. f. rédenaar, -siter; spreker;
iem, die zich tot de Paius wqndt om
een bul; —al, a. mondeldng; tradicién
oral,
mondelånge éverlévenng; m.
groote sklier v. d. Paius.
orang of —utan, m. orang-oetan.
ora/r,- v. intr. een stil gebéd doen, een
récle(-voering) houden; v. tir. verzoeken, smeken; — r i o , m. sjerp bijwijze v. sitool eertijds door de piriesters
gedragen; —te, m. krankziinnige; casa
de orates, gekken-huds; —toria, f.
rédenaars-kunst; oratoria sagrada, kåasel-welsprékendhedd; —torio, m*. oratorium (gewijde muziek); bid-kapél;
a. rédenaars-, rede-; estilo oratorio,
rédenaars-stijl; figura oratoria, oiratordseh beeld.
orb/e, m. baan v. e. planeet; bol, globe;
orbe celeste, hemel-bol; —icular, a.
bol-vorimig, kring-; movimiento orbicular, kring-bewéging; —icularmente,
adv. dn een kring.
6rbit/a, f. (oogjholte, -kas; baan, weg,
kring-loop (v. e. planeef); (orbitWio,
a. der baan (v. e. planeet); v. d.
ooghoite(n); agujero orbitario, oogholte (ook seno — ) .
ore/a, f. soort wal-visch, boits-kop;
(Orc)adas, f. pl, Orkney-edlanden; —
aneta, f. alkannét, roode verf-stof
daaruJÆ, zie orcaneta; — o , rn. (poet.)
onder-wereld, Orkus.
orch/ata, f. orgeade, koele d r a n k ; —
illa, verf-mos, waaruiit oiroine.
6rdago, m. weerwolf; hambre de érdago,
honger als v* e. wolf.

oreja

ordalia. f. gods-oordeel.
orden, rn. orde, régeling, vélg-orde,
ordelijke toestand; en orden of con
Orden, in orde, in overéen -stemming;
mantener en drden, in orde houden,
de orde bewaren onder; cada cosa por
su orden, alle dingen op hun beurt;
trastornar el Orden, de orde (en rust)
verstoren; establecer el orden, orde en
regel ins teilen; poner orden, orde steilen of brengen; f. bevél; (ridder J o r d e ;
bestélling, order; orden postal, postwissel; estoy a las ordenes de V., ik
ben tot uw dienst; hasta nueva orden,
tot nader orde; orden, de arresto, bevél tot gevngen-némiing; a mi propia
orden, aa,n mijn eigen order; de orden
y por cuenta de, op order en voor
rékening van; ejecutar una orden,
een order of bestélling uitvoeren;
religioso de la orden de Santo D o mingo, broeder v. d, Dominikaner orde.
ord/enaci6n, f. priester-wijding; —enadamente, adv. érdelijk, dn goede orde;
•—enador, -a, m, f. bevélesn-géver, -siter;
regelaar, -ster (bij begråfenissen); ordonnatcur
(die
betaligs -orders uitschrijft), ook: comisario ordenador;
—enando, m. die de priester-wijding
ontvangen moet; —-enante, a. basschop
die tot priester wijdt^ hij die de wijddng ontvangt; —enanza, f. régeling,
ordonnantie; reglement; m. oppasser (v.
e. officier); es de ordenanza, ',t reglement
schrijft het voor; pl. ordonnantdén; —
enar, v. tr. ordenen, regelen, schikken;
bestéllen (koop-waren); tot priester
wijden; r. zdch in orde opstellen, ordéntelijk leven; een of de gewijde
orders ontvangen.
orden/adero, m. pot a. a. waarin gemolken; —ador, -a, m. f. imelker, -ster;
—ar, v. tr. melken.
ord/inal, a. orde-, rang-; nu mer os ordinales, rang-getallen; —inario, a. gewoon; alledaagsch; geméen; la Vida
ordinala, 't gewone leven; m,. dagelijksche kost; bo de die op een bepaalde d a g vertrékt of aankomt, gerégelde dienst-man, mjuil-drijver', vrachtrijder, voerman, enz.; „ordinaris" (professor, bisschop); de ordinario, gewoonlijk,. meestål; por lo ordinario, id.;
como de ordinario, zooals gewoonlijk;
—inativo, a. orde-; numercs ordinativos, rang-nlimmers.
ore/ar, v. tr. luchten (een vertrék, kamer
a», a j : r. een luichitje scheppen; —'gano,
m, (plant) wilde marjolein (geneeskr.).
ore j/a, f. oor (uatwéndig), oor-schelp;
oor (v. e. pot a. a.), ézels-oor (d. e.
boek), lipje (v. e. schoen); aguzar las

orenga
ore jas, de ooren spiksen; apearse por
las ore jas, oxit het zadel geworpen
worderi; estar a la oreja, zich niiets
laten ontglippen van wat gezegd wordt;
fam. caleritar las orejas, deooirenwasschen, duehtig de waarheid zeggen;
repartir orejas, valsche getuigenissen
op-scharrelen;. tener la oreja de, Het
vertrouwen genieten van; tir ar la oreja,
aa;n ';t oor trekken; fig. kaarten trekken; haber visto las orejas al lobo,
te-nåuwer-nood aan gevaar ontsnapt
zijn; volver con las orejas caidas, beschåaimd terug-komen; oreja de Venus,
venus-cor (schelp); oreja de oso, bérenoor (plant); oreja de raton, havikskruid; —ear, v. intr. de ooren schudden (paard a. a.); zich lang flaten bidden"; scherp luisteren naacr, de ooren
spitsen; —era, f. oor-klep (v. e. heim,
e. muts a. a.); —eta, m. hoek-orneiment; schoen-lipje; —on, m. gedroogd
en gesuikerd sneetje der pavia-perzik;
r uk aan de ooren; —-udo, a. lang-ooirig.
ore/nga, f. (zeet.) = kiel met voor- en
achter -steven; —o, rn. luehting, ('t)
,,een luchtje-scheppen"; zachte wind.
orf/anatorio, m. (Am. in versch eidene
republieken) wees-huis; —andad, f.
oiuderloos -heid, wees-schap; —ebrerfa,
f. goiud-smiids-kunst; goud-smids-winkel,
-werk; —elinato, m. Am. wees-huis;
—eon, m. zang-vereeniging; —eonista,
m. f. lid daarvan.
organ/erø, orgel-maker, -handelaar; —
ico,
a.
orgånisch,
hewerk-tuigd;
quimica o r g å n k a , orgånische acheåkunde; organiek (wet, ley); rn. orgelmaker, -handelaar; — 'ico, a.; —illo, m.
orgeltje; spéel-doos; —ismo, m. organisme; såmen-stel; —ista, m. organist;
—izacion, f. bewerk-tiuiging; organizaitie, inrichting; —izar, v. tor. bewérktuigen; otrganazeeren, innichten; '—-o, m.
or gaan, zintuig; orgel; xij rnetalen
buizen waarop sneeuw, en waarover
men dra,nken afkoelt; organo del oido,
gehoor -orgaan.
org/asmo, m. (geneesk.) zweIling; verhoogde levens-werking; —las, f. pl.
Bacchus-feesten; sing. (ook orgia) braspartij, slemp-partij, zwelgerij.
orgullo, m. trots, hoog-moed; fierheid;
—oso, a. itrotsch, (tier.
orient/al, a. oostersch; m. f. oosterling;
—-alismo, m. oriientalisine, „oostersche"
wetenschappen; —alista, m. f. orientalist; —ar, v. tr. oiriénteeiren, naar de
wind-streken zetten (kompas-pia at); bij
de wind stilren (sehip); op weg helpen, op de hoogte brengen; r. zich
op de hoogte steilen enz.; —-e, m.
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Oost(en); kleuir-speliing v. parel-moer;
(poet.) geboorte; jeugd.
ori/f icio,. m. mond-stuk; mond; lichaamsopening; —gen, m. oorsprong; afkomst, afstamming (v. e. persoon, een
volk a. a.) afLeidmg; —ginal, a. oorspronkelijk; m, origineel (tegenover
• afsohrift. kopie a, a); zonder.iing; —
ginalidad, f. oorspronkelijkhedd; zondeiiingheid; —ginalmente, adv. op oofspronkelijke, origineele wijze; ook =
— ginariamente, oorspronkelijk, in 4t
eerst; —ginar, v. tr. veiroorzaken, aanleiding geven tot; r. voort-komen (uk),
uilgaan (van); —ginariamente, adv. in
't eerst, oorspironkelijk, in den beginne,
=•- —ginalmente; —ginario, a. atkomstig, geboortig; persona originaria de,
een persoon afkomistig uk (of van).
•orill/a, f. ra,nd, oever, zooim; koud windje;
a orillas del mar, a. d. zee-oever;
sa-lir a la orilla, op het droge komen
(ook fig.);—ar, v. tr. ten ednde brengun, volkomen afdoen (zaak); omboorden; weer goed -maken (bok); 'it eens
v/orden over a. a.; intr. de oever volgen, langs de kant of rand g a a n ; r.
aan de kant of rand blijven gaan, de
oever blijven volgen a. a # ; —o, m.
zell -kant.
orfn, m. roest; pl. • = orina.
ori/na, f. urine; —nal, m. nacht-spiegel;
—nar, v. intr. urineeren; —necerse,
v. r. verroesten; —riiento, a. roestig,
verroest; —nque, m,. boei-reep, touw
a. c. net; oorring; —ol, rn. wielewaal,
goud-meerl; —undo, a. = —ginario.
orl/a, f. zoom; gekårtelde rand (v. munten), gording (v. 't onder-stuk eener
zuil); rand (b .v. • krat e:r -r and); b o o r ds el;
—adura, (om)-bo or ds el, omzooming;
— ar, intr. (o'm)boorden, omzoomen.
orn/amentar, v. tir. =
adornar, (ver)sieren, tooien; —amento, m. sieraad;
ver-siersel; tooi; pl, priester-gewaad;
— ar, v. tr. =.- —adornar, (ver)sieren,
Æooien; — ato,\m. • = —amento.
oro, m. goiud; oro acunado, gemunt
goud; oro en barras of en tejos, g. in
staven; oro en pasta, klomp g.; våle
tanto oro como pesa, hij (zij, 't) is
zijn gewiicht in goud waard; oro en
polvo, . stof-goud; oro batido, bladgoud; oro fulminante, knal-g.; oro
mate, mat-g.; oro mølido, goud-poeder,
-poeier; pico de oro, wel-sprékende
mond; pl. ruifen (in 't kaart-spel)
wierook; —grafia, f. berg-bes chrij ving
—ndo, a. erg hol en bol (vaatwerk)
xam. ijdelj opgeblazen; estilo orondo.
gezwollen stijl; —nga, f. eier-padde
stoel; —pel, m. klåter-goud; f am. iets

oropimente
onéchts, dat veel vertoon maakt;
gastar mucho oropel, veel uitgeven
aan allerlei vertoon; —pelero, m. fabrikant ' v. klåter-goud; —péndola, f.
wielewaal, = oriol en lutea; —zuz, m.
z oet-h out.
orop/imente, m. geel ratte-kruid of arsénicuni (ook arsenik); opermént (gete
verf-stof), zwåvel-zuur arsenik; —ino,
m. opermént, = —imente; en: sedum
(plant).
oroya, i. Am. mand a. e. touw over
een ri vier.
orqu/esta, f. orkést; —ide of —idea, f.
orchidee; —iocels, f. (ziektek.) zakbreuk; —itfe, f. (ici.) ont-steking in de
teel-ballen.
orre, in: en orre, los, niet in zakken.
ort/ega, f. kor-hoen; —iga, f. brandnetel; fam. es un verdadero ramo de
ortigas, 't is een kribbe-bijter; —ivo,
a. oostelrjk, ooster-, v. d. opkomst;
latitud ortiva, (sterrek.) morgen-wijdte;
~ o , m. (id.) (punt v.) opkomst v. e.
hemel-liiichaam; —odoxia, f. recht-zinnigheid, ortodoxie; —odoxo, a. rechtzinnig, ortodox; —ografla, f. spelkunst, spelling; —ogråfico, -a. spelling-,
spel-; —opedia, f. heel-gkrmastiek; —
opédico, a, v. heel-gimnastiek, ortopédiisch; instituto ortopédico, inriehtnigv.
heel-gimnastiek; —opedista, m. artsspecialiteit i n heel-gimnastiek; —osa,
f. veld-spaat.
pru/ga, f. wiilde raket (plant); ru ps; saus
v. wilde raket en suiker of honing;
—jo, m, druive-moer, -uitpeirs-sel.
orv ayo, m. (poet.) dauw; —sto, m.
blind- of hage-slang; soort kolibri;
—ietano, m. tegengif v. kruiden; a.
v. Orvieto (in Italié).
>orz/a, f. verglaaste pot (b.v. vootr vruchtemoes; boei-lijn; pl. (zeet.) planken
oni naar de boei-lijn te gaan; ja
orza! scherp bij de wind! loeven!;
—ada, f. (zeet.) loef (wdnd-zijde); —
ar, v. intr. (zeet.) loeven, = andar a
orza; —aya, f. k i n d e r - m e i d ; — u e l o ,
g. pujstje op 't oog-lid; patrijze -strik;
val (v. schadeiijk gedierte).
os/a, t. berin; osa mayor, osa menor,
Groote, Kleine Beer; —adamente, adv.
stout-moedig; verrnétel; onbesuisd; brutåal; —adla, f. stout-moedigheid; onbeschåamd-heid; —ado, a. stout-moedig; brutåal; —amenta, f. geraamte;
geoéente; —ar, v. tr. durven; intr.
moedig zijn; —ar(io), m. knékel-huis.
oscil/aci6n, f. schommeliing, slingering;
(fig.) weifeling; -—ante, a. slingerend;
schommelend; —ar, v. intr. schommelen, slingeren; fig. wéifelen; —atorio,
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a. schémrnélend, slingerend; wånkelend
(iets dat staat); movimiento oscilatorio,
slinger-bewéging.
osculo, m. (poet.) kus; osculo de paz,
verzoenings-kus.
oscu . . . = obscu . . .
oscur/amente, adv. duister; on-6pgemerkt,
in stilte; —antismo, m. „geest-domperij"; —antista, m. geest-domper; —
ecer, v. tr. zoo veorduisteren; verdonkeren; las preocupaciones oscurecen el
entendimiento, voor-oordeelen verduisteren het verstånd; (impers.) donker
worden, al oscurecer, bij 't donker
of duister worden; r. donkeo: of duister
worden; — ecimiento, m. verduistering;
—idad, f. duistexnis; duiiister-jheid (meer
fig.) onduidelijk-heid; lage geboorte.;
—o, a. duister, d6nker; ya hace oscuro, 't is al donker; hombre oscuro,
obskuur man.
oseo, a. beenig, been-achtig.
os/era, f. bére(n)-hol, -nest; —ero, ni.
knékel-huis; —ezno, m.
bére-jong,
beertje; —ificacion, f. been-vormiing;
—ificarse, . v. V. veirbeenen.
oso, m,. beer; loimperd, „buffel".
os/tensible, a. vertoonbaar; fig. in-'toog-sp ringend; —tensiblemente, adv.
op opzien-bårende wijze; —tension, f.
vertoon, ten-toon-spreiding; opzlchtighcid v ten 4oon-stelling van relieken (R.
K.); —tensivo, a. met vertoon gepaard;
de un modo cstensivo, op opzichtige
wijze; —tentacion, f. pronkerigheid;
opzichtigheid; ten-toon-spreiding; vanidosa ostentacion, ijdel vertoon; —tentador, -a, m. f. vertoon-maker,-ster;
fam. geur-maker; a. vertoonend, pronkend, pronkerig; —tentar, v. tr. vertoonen, ten-toon-spreiden, pronken of
pralen m e t ; intr. pronken; —tentativo
of —tentoso, a. prålend,
prachtig,
wijdsch (feest-maal b.v.).
osteo/gralia, f. b een der -besehrij ving, leer
der beenderen of osteografie; —logia,
f beender.-leer, osteologie (meer in
't algemeen); —malaxia, f. (ziektek.)
„Engel5che ziekte" (in de beenderen)
—- raquitis; —tomla, f. beender-opefatie, verhåndeling daarover.
ost/ion, m. (And.) = —ra, oester; Am.
P. E . oester; —råceo, a. oester-aehtig;
—racismo, rø. (oudh.) „sicherven-gerecht"; fig. uitbanning; —rera, f.
oesterbank, -put; —ro, m. = —ra;
(oudh.) purper(-schelp); en zuidewind.
ostrogodo, -a, m. f. Oost-Got, a. OostGotiseh.
0£tugo, m. stuk, brok; hoek.
osu/do, a. grof-béenig;'—no, a. bere(n)%
ot/eador, -a, m. f. bespieder -in; —

otonada
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(e)ar, v. tr. bespieden (teinrein); —ero, m.
m. heuveltje op een vlakte; —o, m.
groote trap-gans; (Ot)6n, m. Otto; —
omana, f. groote zétel, stoel zonder
rug-leuning; —omano, -a, m. f. Turk,
-in; a. Turksch.
otoii/ada. f. herfst-seizoen, -getij; :—al,
a. herfst-; viento otonal, herfst-wind;
—ar, v. intr. , de herfst buiten doorbrengen; impeVs.: ya otona, 't is al
herfst-weer; intr. in de herfst weer
groen worden; sr. goed doox-régend
worden (bouw-land); —o, m. herfst.
otorg/amiento, m. verléening, toe-kenning (v. e. akte, vergunning a. a.);
—ante, a. eri, s. (rechtst) die volmacht
verleent, last-gever; paxtij die verleent
of toekent bij kontrakt; —ar, v. tr.
verléenen, toe-kennen; (rechtst.) notariéele akte laten opmaken; volmacht
verléenen.
ptro, a. ander, ånders; pr. ind. een ander,
iemand ånders; <?hablaba V. de éi?
sprak u over hem? no, de otro, nee,
over een ander; deme V. otro, geef
u me een ander; otra vez, nog eens,
r.ogmaals; algun otro, iem. ånders;
otro alguno, leder ander (wie ook);
ya es otro, muy otro, hij is al ånders,
heel ånders; el otro dia, onlangs, laajtst;
otro dia, later 's; hablaremos de eso otro
dia, we zullen daar later wel 's over
spreken; ja otros con ese hueso!
maak dat 'n ander wijs; esa es otra,
dat *s alweer wat fraais; por otra
parte, v. e. andere kant, boven-dien;
a otra parte, elders heen; en otra
parte, elders; —si, adv. boven-dien,
overigens; ni. (rechtst.) nieuwe eisen
tot onder-stéuning v. d. eerste.
ov/a, f. zee-wier; —acion, f. openbaar
hulde-betoon; —acionar, v. tr. huldigen
met een of meer ovaties; —ado, a.
ei-rond;
ei-v6rmig; —alado, a. in
agujero ovalado, zit-been-gat; —'alo,
m. ei-rond; —ar, v. intr. eieren-leggen;
—ario. m. eier-stok; vrueht-beginsel;
—ecico, "—eclto, -—ecillo, m.
eitje;

—eja, f. schaap; ca da oveja con su
pareja, soort zoekt soort; oveja extraviada, verdoold schaap; encomendar
las ovejas al lobo, de wolf in de
schaaps-kooii
brengen;
—ejero, -a,
m. f. schaap-herder,
.herderin; —
ejuno^ a. schape-, schaaps-; queso
ovejuno, schape -kaas; —era, f.
=
—ario; —ero, a. vaal (paard); ojos
overos, zeer licht-kleurige oogen, bijna
wit; —il, im, schaaps-kooii, -stal;—illar,
v. tr. opwinden, afwinden; r. in-elkaaa>
duiken, ineen-gedoken zitten; —ille jo,
m. verkl. v. —illo; vers-regel v. 8
lettergrepen, eik gevolgd d. e. riJTrLwoord; decir de oviilejo, jiimprovåzeeren
en daarbij de eerste vers-iregel laten
rijmen op gegeven woord; —illo, rn.
kluw, kluwen; kluit, klomp, verwarde
massa; hacerse un ovillo, in-éen-diuik e n ; —iparo, a. eier-leggend; —'olo,
m. (bouwk.) lijst-werk, waarvan de
doorsnede bol uit-staat; —oso, a. met
wier bedekt; —oviviparo, a. waarvan
't ei in 't moeder-lijf door-bxeekt;
—'ula, f. vrouwelijk ei; —'ulo, m.
mannelijk ei; eitje (v. planten).
jox! jox! d. hoesj! wegl
oxal/ato, m. zurirg-zoiut; —'ico, a. in:
åcido oxalico, zuririg-zuur; —'ida, f.
zuring; —me, m. pekel-azijn.
ox/ear, v. tr. kippen a. a. met jox!
weg-jagen.
oxi/acanta, f. berberisse-boom; —dable,
a. oxideer-baar; —idar, v. tir. r. oxidceren; '—do, m. oxide; —dulado, a.
licht geoxideerd; —genable, a. verbindbaar m. zuur-stof; —genacion, f.
verbinding met zuur-stof; —.genadp, a.
met zuur-stof verbonden; —genar, v.
tr. r. (zich) met zuur-stof verbinden;
—'geno, m. zuur-stof; —'gono, a.
scherp-hoekig; —'maco, m. soort roofvogel; —rn(i)el, m. honing-azijn.
joxte!, scheer je weg! sin decir oxte ni
moxte, zonder boe of ba.
oyentes, m. pl. toe-hoorders.

P, f. pee, letter p ; verkorting v. pié,
voet (maat); P v D . = posdata, postscriptum (P. S.) p. p. = préximo posado, jongst-leden (j,l.) ook por poder,
per prokuratie (p. p.); p. v. = proximo
venturo, eerst-komend (e. k.); p. of
pes. ook voor peseta (nominaal = i
frank); p. °/ 0 = por ciento, percént.
pab/ellon, m. vlag, banier, standaard;
paviljoen
(gebouwtje); bedde-hemel;

—'ilo, m. pit (v .e. kaars), verkoold
uit-einde daarvan; '—-ulo, m. voedsel.
Pablo, m. Paul(us).
pac/a, f. pak* baal; dier uit Brazilié dat
op speen-var kentje lijkt; —ana
f.
Am. Midd. Am. zwarte note-boom;
—ato, a. vreedzaam; zacht(zinnig); —
ay, m. Am. P. boom met gelijk-namige
vrucht; —ayar, m. (id.) aan-plant v.
pacay-boomeh.

pacedero
pac/edero, a. waarop vee mag of kan
grazen; —edura, f., grazen, weiding;
—er, v. intr. (zoo) grazen; Hevar a
pacer, laten grazen; tr. ook weg-vreten,
af.-slijten; —iencia, f. geduld, lijdzaamheid; gastar la paciencia a alguno,
'iemands g. uitputten; tentar la paciencia, \ geduld in verzoeking brengen;
—iente, a. geduldig, lijdzaam; m. patiént, lijder; (rechtst.) veroordeelde;
—ienzudo, a, erg geduldig; —ificacion,
f. herstél v. d„ vrede; bevrédiging;
rust; —-ificador, -a, m,. f. vrede-stiiaht er;
bevréddger; rust-herstéller; —ificar, v.
!br. r. be dar en,, tot rust of vrede korne n ;
—ifico, a. vréed-zaam, vrede-dievend;
kalm, bedaard; (rechtst.) met 6n-aangevocbten rechten of aanspraken; m.
Groote Oceaan (Océano Pacifico).
Pac/o, m. fam. Frank, voor Francisco;
ook: Aimeriikaansche stelt-looper die op
de ooievaar lijkt; kameel-achtig dier
dat wol geeft; en: paco, geel-achtig
zilver-houdend erts; —-otilla, f. reispak. blmdelitje goed dat men meedraagt; fam. reis-goed; de pacotilla,
rrinderwåardig;
hacer su pacotilla,
een bijzonder goed zaakje doen; hacer
la
pacotilla,
inpakken; —otillero,
m. Ara. mars-kramer; —tar, v. tr.
(rechtst.) overéen-komen, verdrag of
overéen -komst aangaan; —to, m. overéen-komst; verbintenis, verdrag; tiene
pacto con el Malo, heeft een afspraak
met: de dudvel; con pacto de, op voorwaarde d a t . . ; el pacto feder.al de
Suiza, het bonds-verdrag v. Zwitserland.
pach/on, m.
dood -bedaard m a n ; a.
paitrijs-, speur-(hond); —orra, f. koølbloedflgheid;
volkomen
zélf-beheerscbing; —orrudo, a. en s. lam-zak,
lam-léndig.
padec^er, v. tr. lijden, onder-gåan; verduren; padecer muerte y pasi6n, de
grootste tegen-spoed verduren; —
imiento, m. leed, lijden.
padilla, f. koeke-pannetje; oventje voor
brood.
padr/astro, m. stief-vader; fig. groote
hinder-paal; (mil.) gunstige stelling;
sl-echt vader; nij-nagel; —azo, m. =
—on, laaitste bet.; —e, m . vader; pater;
el Padre Eterno, de Eeuwige Vader; pl,
ouders; voor-vaderen; padre de familia,
huis-vader tener el padre alcalde, invloedrijke fam. hebben; —ear, v. intr.
teelen; als f ok-dier d i e n e n ; — i l l o , m,
dek-stier, -hengst; —ina, f. peete-iwoei;
-—inazgo. m, peet-schap; —ino, m.
peet(-vader), doop-heffer; naam-gever
(klok, schip); ridder d-jie een nieuweling
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voor-stelt; die „voorhangt" of „intro«
duceert"; soldaat door een te fuzileeren soldaat gekozen om de blind-doek
v6or te doen; pl. getuigen (bij due!);
—6n, . m. lijst v. dngezétenen eener
stad; gedénk-teeken; kwade roep; al
te toegévend vader, = —azo; —onazgo, m. beschérm-heer-schap.
paella, f. Valencdaansch rijst-gerécht met
stukjes vleesdi.
paflon, m. onder-kanit v. e. kroon-lijst a. a.
pag/a, f Joon, betaling; soldij; wedde,
itrakternent;
beloOndng,
vergélding;
buena paga, goed Joon; iver la paga al
qjo, al naar de betaling arbeiden a. a.;
—adero, a betaalbaar; pagadero a (la)
vista, betaalbaar op zicht; m. wie, of
waar men, dets betaalt; betalings-kantoor; —ado, a. en p. p. voldaan, vergenéegd, bevrédigd; betaald; pagado
de si inismo, zelf-voldaan; fam. estamos pagados, we zijn „kjiet", estå muy
pagado de ella, hij ds erg met haar
ingenomen;
pagado
de
antemano,
vooruit-betaald; —ador, -a, m. f. betaler of die betalen moet; betaal-meester; mal pagador, slecht betaler; —
aduria, f. betaal-kantoor; —alla, f.
pagaai; (roei-)spaan; — am(i)ento, m. =
—a; —anismo, m. heiden-dom; —ano,
-a, m. f/heiden, -din; —ar, v. tr. betalen; afdoen; bekoopen; vergélden, beloonen (weldaad); en metålico, in klinkende munt; con su persona, zich goed
v. e. taak kwijten, „ziich weeren"; /turne
la pagarås! je zult ervoor bloeden! su
escote, zijn gelag; én bu:na moneda,
volkomen voldoenmg geven; una visita,
(bezoek) beantwoodren; fam. pagar
con el pellejo, „met zijn hudd betalen";
fam. pagar la f arda 't duur betalen;
de contado, kontant; a plazos, in termijnen; a (la) vista, op zicht; a presentacion, op vertoon; a cuenta, op
åfrékening; r. pagarse de palabras,
zich met praatjes of beloften Vergenoegen; —aré, m,. bevél-sehrift tot
betaling, ,,mandaat"; schuld-bekénte:nis; akcépt, sola-wissel; a orden, assignatie; al portador, aan toonder; res.
paldado, geéndosseerde; por vencer,
loopende; vencido, vervallen; en cartera, in portefeuille.
på"gin/a, f. blad-zijde; eerste. loot nit de
knop v. e. wijn-stok; (pagin)ar, v. tr.
pagineeren.
pago, m. betaling, storting; buen pago
le ha dado, heeft hem zijn weldaden
vergoldcri, is erkéntelijk geweest; en
pago de, in dank voor; (volkst.) quedo
pago, ze hebben me gegevén wat me
tockwam; —da, f. pagode; ^oudep
'
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pagro
mant van pl.m. i 4.50 waarde; pagode
(-mouw); —dita, f. Chineesche spekstcen; —te, m. zohde-bok.
pagro, m. roodc visch die op een zeehaan lijkt.
paguro, m. kluizenaars -krceft.
pai/la, f. voet-bad; Am. P. casa de
pailss, machine-zaal in suiikerfahriek
(paila, siiiker-pan); —I6n, m. idem,
vergr., Am. vacuum-pan; —rar, v. intr.
(zeet.) wind;-stilte hebben; opbrassen;
gaan stil Jiggen (zeil -sehip); —ro, m.
(zeet.) 't liggen met tegen -gebråste
zeilen; poner al pairo = pairar, gaan
stil Jiggen met tegen-gebråste zeilen.
pais, m. land; (schilderk.) land-schap;
(pais)aje, m, land-schap; —-anaje, m.
iand-genoot-schap; boeren en burgers
(tegenover militairen); —ano, m. lands man; „burger' v (niet miMtaiiir).
pa j/a, f. stroo; larie; pa] a de agua,
water-aandeel; pa ja de esquinanto of
de meva of cålamo arcmåiico, kalmus;
paja larga, rietje (om te zuigen b.v.);
fig. slungel; fam. nunca Is he echado
paja ni cebada, ik heb nototiit 't minste
met hem uitstaande gehad; buscar la
paja en el oido, ruzie zoeken; no
importa una paja, •• doet er geen zier
toe; no era costal de paja, was ook
ni et. van gjeteren; quitar la paja, \
eerst de wijn proeven; ve la paja en
el ojo ajeno y no ve la viga en el
suyo, hij ziet de splinter in een åndermans oog en ziet de balk niet in 't
zijne; dormirse en las pa jas, zijn zaken
verwaarloozen; echemos pa^as, laten
we aan een strootje trekken; en un
dame y quitame alla esas pa jas, in
een wip; un quitame alla esas pajas,
een n i e t i g h e i d ; — a d a , f. stroa-hakseloiet zémelen; —ado, a. stroo-kleurig;
—ar, m. stroo -berg-plaats.
. på jar a, f. vogel-wijfje; soort vlieger.
pajar/ear, v. tr. vogels -vangen; lånterfånten; —el, m. dis tel-vink; —era, f.
voller e: —erta, f., zwerm: vogels; —ero,
m. vogel-vanger, -handela ar; land-looper: a. grappig; Am. P. sehrik-achtig;
—illa, f. vogeltje; akeléd, klokjes-bloem;
varkens -milt en ook wel v. andere
. dieren; bedrémmeldheid; hacer temblar la pajarXa, van streek brengen,
verlégen maken; -<—ito, m. (verkl. faen.)
quedarse como un pajarito, vredig en
kalm sterven; —o, m. vogel; a vista
de påjaro, in vogel-vhicht; fam,. buen
pa jaro, sliimme vogel; på jaro bobo,
soc.rt meer-kol; på jaro resucltado, kolibri; på jaro solitario, meest fig. ongezéllig mensch; påjaro nino, vet-gans;
—pta, i. los p r a a t j e ; = —otada; —
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raco, m. of —rueo, m. nooit geziene
vogel,- die men dus niet herkent.
paj/aza, f. lig- of stal-stroo; —azo, m.
stroo rwond a. h. oog v. e. paard; -—e,
rn. page, hof-kneehtje; in Spanje ook:
huiisknecht die d e jonge .vrouwen naar
de kerk, op de wandeling a. a.
voigt; paje de escoba, kajuits -jongen;
paje de bolsa, por;tefe'uille -drager v.
hoog staats-dienaar; paje de cåmara,
kamer-dienaar v. e. vorstelijk persoon;
-—ecico, m. verkl. v. paje; ook: = .
kleih tafeltje; kandelaar-drag3r;—era,
f. hoek v. d. stal voor 't . dagelijksch
stroo; —ero, m. stroo-handelaar, -ver-'
voerder; —illa, f. strootje, ook Am.
sigaret met mais-blad; —oso, a. met
stroo gemengd; stroo-achtig;
-uela,
stroo-wis; zwavel-fetokje; — ujero, ni,
hoop vuil stroo; —uz, m. mest met
stroo erin.
påla, f. schop, spade; kole-schop; schepper; plat gedeelte v. riem, of roeispaan; bod em der zetting v. e. édelsteen; schaaf-mes (om huiden af te
sehrappen); kroon (der tanden); list;
bedrévenheid, vaardigheid; wreef (v. e.
schoen); slag-plank (wasch), kaatsplankje. (kaats-spel); ihacer påla, de
bal terug-kaatsen; meter påla, iem.
ertoe brengen belang te steilen in en
ondernémmg; meter su media påla,
er zelf belang in steilen; fam. es
corta påla, snapt er niet veel van;
pl. voor-tanden v. e. paard; —bra, f.
v/oord; spraak; retractar su palabra,
zijn w. intrekken; tenér la palabra,
't w. hebbén; pedir la palabra, 't w.
vragen; negar la palabra, 't w. ontzeggen; tomar la palabra, 't w. nemen;
no entiendo una palabra of ni palabra entiendo, ik begrijp er geen v/oord
van; no entiendo palabra de eso, ik
v/eet daar niets van; la palabra de
Dios, Gods W.; ofr la palabra divina,
een preek a. a. hooren; palabra de
rey, vorsten-w.; palabra de matrimonio, tro'uw-belofte; palabra pesada,
aanstootelijk w.; palabra por palabra,
w. voor w.; santa palabra, ongeduldig
afgewacht ' w.,.. ,,'t groote w."; coger
por la palabra, bij 't w. nemen; de
palabra, luid; de jar con la palabra
en la boea, met. de mood vol tanden
laten zittén; f altar a su palabra, zijn
w. breken; tengo que decir a V. una
palabra, ik. heb! u 'n woprd te zeggen;
correr ja palabra, een w. van mond
tot mond laten gaan; vive bajo su
palabra, hij doet maar wat hij wil,
zonder naar iem. te lnisteren; tratar
mal $e pajabrp, met woorden belee-
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digen; soliar la palabra, vari zijn w.
ont-slaan; soltar una palabra, zioh een
w. laten ont-vallen; llevar la palabra,
't w. voeren (voor amdexen); palabras
de complimiento of de buena crianza,
plicht-plegingen; a medias palabras,
met halve woorden; fam.
palabras
prenades, geheim-zinnige w.; palabras
formales, erns'ige w.; palabras maycres, laat-dunkende w.; en dos palabras,
in een enkel w.; tener palabras con
alguno, woorden met dem. hebben;
trocar las palabras, de w. dooreen-haspelen; torcer las palabras, de w. verdraaen; no tengo mås que una paliabra. mijn w. ds me heilig; no tiene
mås que palabras, st is maar eenmooiprater; —brada, f. grof woord;
=
—brota; —breria, f. klets{-praat) 3 gekléts; —brero, m. veel-belover; a.
veel belovend; —brita, f. los woordje,
aardig gezegde; fijn of stékelig woord;
fam. hombre de palabritas mansas,
„si?roop-lokker"; —brota, f. = —brada;,
—clego, m. hoveling; a. paleis-; intrigas palaciegas, paleis -dnjtrigen.
pala/cio, m. paleis; adellijk land-huis;
bacer palaeio, laten zien wat men
onder de mantel* verborgen h a d ; —
era cf —crana, f. stuk of klomp gedegen goud; —da, f. schop-vol, schepper-vol; riem-slag; —dar, m. gehémelte' (i. d. xnond); la lengua se me
pega ai påla dar, mijn tong kleeft aan
mijn gehémeke (v. darst); —dear, v.
t i v smaak doen'-krijgen- (ook bij een
pas-geboiren kind voor 't zuigen);
intr. trek in. zuigen te kennen geven
door lip-bewéging' (zuigeldng); r. even
proeven (wijn, likeur a. a.); —deo, m.
('tj proeven; lip-geluid v. e. zuigend
kind; —dial, a. gehémeke-, palatåal;
—din, m. ridderlijke held; dolend
ridder; — dinatnehte, adv. als echte
paladijn; in 't openbåar, openlijk; —
dino, a. openlijk, openbåar; —fren,
m. telganger; parade-paard; palfre•nier-paård (in Spanje); —-frenero, m.
stal-knecht;
palf render;,
palafrenero
mayor, opper -stål -meester; —malla, m.
kolf-spel; —menta, f. (zeet.) stel riemen v . e . galei; estar bajo la palamenta
de . . . ,
overgeléverd
zijn
aan . . .
palan/ca, f. hef-boom, hand-spaak; koevoet; palissade; (zeet.) takel; touwslagers-draaistok; —ca da, f. druk op
hel-boom of spaak; slag met spaak
a. a.; —cana, f. •. == —gana, f. tijl,
wasch-kom; —gana, f. = —cana, f.
en Am. bluffer; —ganada, f. bluf;
—ganear, v. intr. Aoi. blaffen; —gre» m.
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tcuw met viseh-Iijncn eraan; —quera, f.
paldssadeering; —quero, m. arbeider
m. hand-spaak of koevoet; —queta, f.
spaakje a. a.; laad-stok; halter; —
quin, rn. palankijn; (zeet:) takeltje;
touw o m de zeilen te hijschen; sjou•wer(man), kruier.
pala/stro, m . shiit-haak (v.e. slot); gietijzer; —tina,.f. (pels-)kraag v. dames;
soort groote aap; palts-gravin; —tinado, m. palts -graafschap, palts-graf elijke waardighedd; —tino, m. paltsgraaf; stad-hauder in Polen; hove. ling; a. paleis-; verhémelte-; —y, m.
Fil. oDgebolsterde rijst; —zo, m. slag
m . stak of sch op; stok-slag; —zon,
m. hout-werk (i. e. gebouw).
.palco, m. loge.
pale/ador, m. spitter, boeren-arbeider
die spit; —aje, m. stuw-arbeid der
matrozen; 't kolen-scheppen; —nque,
m. afperking, afpaling voor stéekspelen a. a:; —ntino, -a, a. en s.
(dem.) van Palencia (in Spanje); —
ografia, f. paleografie,
opschriftenkunde; —ogråfico, a. paleografiseh; —
6grafo, m. kenner v. oude schrifturen ,
enz.; —ontologia,f. wetenBioha^ leer der
voorw. dieren en planten a. a.; -—on?
tolego, m. paleontoloog; —ria, f. afwatering, draineering; -—ro, m. schoppen- of
spaden-handelaar; polderwerker (draineeren); —stino, a. en s.
. Palestina a sch, v. Pelestina, Palestijner,
-sehe; —strå, f. (oudh.) worstel-perk;
—ta, f. schopje, spaantje; spadel; palet
(v. schilders); sichpep (v. e. scheprad); metselaars-truffel; lang plat in. strument
om
vleesch te kloppen;
kole-schop (v. d. kachel); schouderblad, == —tilla, t. (b.v. bij stier);
vlene de paleta, komit erg van pas;
lo biza en dos. paletas, deed het in
een wip; . media paleta, métselaarsleerhng, -maatje; —tada, f- truffelvol, sch ep in. d. truffel; —tilla, f. kjLein
schcpje of spaantje; zwaard-vormig
kraak-beentje
onder
't borst-been;
•moTtel-bak; me ha iBvantado la paletilla, heéft me gekrenkt; poner a u n o
la paletilla en su lugar, iem. op zijn
plaats zetten; —to, m. dam-hert; fam.
pummel; buiten-man; —to, m. winterjas; —ton, m. baard (v.e, sleutel);
—toque, m. soort kapot-jas zonder
mouwen, in de vorm v. e. priesersichouder-kleed (skapulder); —tuvio, m.
Am. wortel-booim.
pali/a, f. mis-kelk-dékseltie; gordijn v.
'•t tabernakel; mis-Jkleedje,; —acion^ i.
bewimpeling, bemånteling; léndging;' —
adør, "3, bemantelaar, die bewimpelt
24
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of bemånteltj —ar, v. tr. bemåntelen, i
rio todo eso, dat is alles zoo klaar
bewimpelen, trachten goed te praten;
als een klontje; género palmario* palIénigen (kwaal b.v.); tijdelijk verhélme-geslacht; —atoria, f. hand-blaker;
pen; —ativo, a. tijdelijk verhélpend;
—eado, a. in pakn-vorm; m. zwemvliiem. verzachtend middel; —atorio, a.
zcn; — ear v. tr. in de handen klappen;
als zoo'n middel dienend; bemånte(een) klapje(s) met de hand geven;
lend, bewimpelend; —decer, v. intr.
tr. af-palmen, (meten hoeveel „span");
bleek worden, verbleeken; —dez, f.
r. (zeet.) de kust „houden"; —ejares,
bleekheid, bleeke kleur.
nv. pl. (zeet.) krop-wangen (a. d.
pålido, a. bleek.
boeg); —eo, m. meten met de h a n d ;
pali/llero, m. handelaar in tande-stokers;
—era, f. palm-boom (vooral dadel-);
nåtiden- of tande-stoker-kokerje; —
palmera
brasilena,
Braziliaarsche
Ho, m houtje, stokje, pennetje; paaltje
v/aakr-palm; —ero, m. pelgrim terug
(in de grond), mastje; en: brei-naaldurt *t Heilige Land; verzorger v.
koker; kleppert je (bij 't dansen); tandepalmen; —eta, f. plak (op de schoBtoker; piraatje; Am. boom m e t zeergieulen); slag daarmee (op de h a n d ) ;
rige smakelijke vruchtjes; palilto de
—ifero, a. (vooral poet.) palmen-voorttambor, trommel-stok; palillo de barbrengend; —illa, f. soort blauw-achtig
quillero. of palillo de suplicaciones,
Jaken te Cuenca i n Spanje vervaarwijzer op plaat o m te spelen om lekdigd; f. binnen -zooltje (v. e. schoen);
kernij: pl. kant-stokjes; bijkomstige
—fpedos, m. pl. zwem-vlies-pootigen;
wisse-wasjes; eerste beginselen; —mp—ito, m. verk!.; en: korte waaiorsesto, m . nieuw
beschreven handpalm zonder stam (in Z.-Spanje) met
sehruft; —nodia, f. paliinodie; insmakelijke vleezige vruchtjes en geeltrekking
van
't gezégde;
c antar
achtige bloempjes; wortel ervan (merg
la palinodia, ,/erug-krabbelen"; —o, |
als salade); lam. aardig , „snuitje";
m. huis-kleed van een geestelijkc;
—o, m. palm (maat v. 8 duim 2M2
pallium (geestelijk kleed) en witte I
streep); lunder-spel met koperen geldsluier met zes zwarte kruisen erop, i
stakken; span (afstand duim en pink
door de Paus aan de bisschoppen gebij uitgestrekte hand); de jar a uno
zonden; baldakijn; draag-hemel; recicon un palmo de narices, iem. bebii* bajo de palio, een plechtigs ont- >.
teuterd laten staan; no hemos adelanvångit houden; —que, m. gekeuvel;
tado un palmo de tierra en el asunto,
—sandro, m. palisånder(-hout), Am.
we zijn met de zaak geen stap verook — jacaranda, zeer gezocht mender gekomen; crece a palmos, groeiit
t e l - h o u t ; —tos, m. pl. k(n)ibbel-stokmet den dag; tener medido a palmos,
jes; —troque, m. houtje, stukje hoiuit; i
goed kennen (tcrrein); —otear, v. tr.
—za, f. pak slaag of rammeling (m.
=
—ear; —oteo, m. hånd-geklåp;
e. stok); flink „standje"; —zada, f. I
m e p ; klap m> d. plak.
pa.lissade(erirg); stakétsel (om visch j palo, m .stok; hout; kleur (v. kaarten);
tegen te houden); afsluiting door pafuz,iieer-paal; 6phaal (v. d. p b.v.);
len.
boom, paal; zit-stok (v. roof-vogels);
staart (v. sommige vruchten); mast;
palm/a, f. palm-tak, -boom; palm (v. |
staaf, stok (v. e. kanen-wisscher); verd. hand); zool (v. e. paarde-hoef); I
cnt-wåardiging over gezégde; stokpalma sacarina, f. wijn- of suikerslag; palo de tinte, verf-hout; palo
palni; liso y llano como la palma de
de Brasil (brasilete), geel verf-hout;
la mano, ,,glad en vlak als de palm
palo de Campeche (in Mexico) camv. d. hand"; llevarse la palma, de
peche-hout;
palo de Pernambuco, bloedeere-palm halen; tråer en palmas, i
houl of Nicaragua-hout; palo fustete
fig. op de handen dragen; andar
of mora, sumak, of rood veii-hout
en palmas, algemeen bemind zijn; — i
(=- brasilete); palo santo ot palo
acristi, f. palma-christi (plant), ricide las Indias, pokhout; palo dulce,
nus-boom (uit de pit „wonder-olie); I
zoet-h6ut; „el Médico a Palos", „de
—ada, f. klap (m. d. vlakke hand); |
Dokter door Klappen"; (zeet.) andar
darsc una palmada en la trente, j
a palo seco, . met gereefde zeilen
zich op 't voorhoofd slaan, als om i
varen; es del mismo palo, is van 'l
zich iets te-binnen te brengen; pl.
zelfde
hout gesnéden; éi tiene el
hand-geklap, applaus; —ar, m. palm- |
mando y el palo, hij is. 6pper-måchboseh; volders-ddsibel; iets om een i
tig; (zeet.) palo mayor, groote mast;
hoogc h æ d . weer op te strijken a. a.; j
palo de mesana, bezaans-mast; palo
a. palm(e)-; dntr. f am. de hoek om- i
de trjnquete, fokke-mast; fam. angaan; —ario, a. tastbaar: es palma- i

paloma
dar a pa los, 't aan de stok krijgen,
de palo inclinado, ldederlijk; palo de
dego, stok-slag in-'t-wi>lde-weg; pl. •==
palillos de billar.
palom/a, f. duif; torcaz, hout-duif; silvestre, wilde; zorita, ding-; correo,
p6st-;la Santa paloma, „de -Hellige
Duif"; pl. witte golf-kop jes; —aduras,
f. pl. (zeét.) nåden der zeil-banen;
—ar, m. diuive-til, -hok; 4okkerij;
—ariego, a. steeds terug-keerend naar
't hok (dfuif); —ear, v.intr. op duiven jagen; —era, .f. wind-hoek; duiven-tilletje; —eria, f. duive-jacht; —
ero, m. pijl v. e. hand-boog; duivehåndelaar; —illa, f. duifje; en: (plant)
aard-rook, duive-kéirvel; nuggegiraat (v.
e. paard); schimmel, welving of ronding v. e. zadél; vlinder; standerd
(v. e. beeld a. a.); k o m waarin spil
draait; wit 'insektje in gerst -korrels;
—ina, f. duive-mest; soort druiif; duive-kervel, aard-rook (plant) =
—illa; —ino m. jong v. e. duif; fam.
poep-vlek in *t h e m d ; —o, m. doffer; Juan Palomo, sukkeL
palo/r, m. bleekheid; — tada, f. stokslag; no da palotada, heeft er geen
flauw benul van; no ha dado palotada, wist niet hoe hij (f2J.ij) 't a,an moest
leggen; —te, m. stokje, staafje; trommel-stok; pl. „hane-poQten" (schirijven); —teado, m. dans met geklepper
v. stokjes; klop-partij tot slot; ~ t e a r ,
v. intr. met stokjes leven maken; klépperen; hevig kibbelen; —-teo, m. getik of geklepper v. stokjes tegen elkaar.
palp/able, a. tastbaar; klaarblijkelijk; .—
adura, f. of beter —amiento, m. betasting, bevoeling; —ar, v. tr. betast e n ; —ebra, f. ooglid; —ebral, a.
v. h.. oog-lid; —itacion, f. popeling;
trilling, klopping; liillen; -—Hånte, a.
popelind; lillend, kloppend, trdllend;
— i t a r , v. intr. (zde *t varige); — o, m.
voel-spriet (v. insekt).
palt/a, f. Am. vrucht die op een groote
peer lijkt („advokaat-vrucht"); —o,
m. boom met die vrucht.
palu/doso, a. moerassdg, drassig; —r do,
in. en a. lomp(erd), vlegel(achtiig);
—stre, a. moeras-; m. traff el.
pall/aquear, v . t r . Am. P . — —ar, v. tr.
zuåveren (erts); m. Am. boon-soort
grooter dan de grauwe ert; ook:
lei (v. h. p o r ) ; —6n, m. hoevéelheid
getoetst goud; \ essayeeren (toetsén)
v. goud met zilver-alliage.
pam/ema, f. f am. nietigheid, beuzelarij,
die men van belang wil doen schijnen;
ilauwkeit; —pa, f. Am. dorre vlakte
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in Z.-Amerika, tussenen Buenos Aires
en Chile; Fil. boom met goed hpntt.
påmpana, f.
wijn-rank, wingerd-loof; .
zurrar la påmpana, ranselen,
åfstraffen.
pamp/anada, f. sap v. wijn-ranken bij
gebrék aan zuur druive-sap; —anaje,
m. massa wijnranken; dptakeling, opdirking; —-anilla, f. schanm-gordel v.
wijn-ranken of bladeren.
'.
påmpan/o, m. jonge wingerd-rank met
bladeren; een zee-visch die op de
hardeir lijkt; —(pampan)oso, a. bedekt
met wingerd-løof; knoppig, knoppen
vooirtbrengend.
pamp/ero, m. Am. Arg. „pampas"-wind
op de Ziiid-ziee-kust; Pampa-bewoner; —irolada, f. knof-look-saus; f am.
onhébbelijkhid, dolligheid; —lemusa,
f. pémpelmoes; —lina, f. water -ldnze,
kroos; haviks-kruid; fig. grimas, veinzerij; 'pl. „fratsen"; —lonés, -(es)a,
mi, f. e n a . (bewroner) van Pampluna;
—ringada, sneetje geroosterd brood
met jus; ook: zotte-praaj, ongerijmd»
hedd.
pan, m. brood; graan, koren; koek
(on-eigenlijk); klomp, kluit; los paries,
het graan, koren; pan alto, groot
brood (gewoon); cotiano, dagelijksch
brood; es mi pan, ik heb 't „broodnoodig"; de hostia of pan åcimo,
hostie (ongegist brood); blanco, wit,
tierno, zacht, sentado, oud-bakken,
duro, hard, negro, rogge-(zwar/t); fresco,
versch;de centeno, rogge-; de cebada,
gerste-; de trigo, tarwe- (bruin); de
avena mondada, v. gepelde haver;
pan de flor, tarwe- (wat); pan casero,
huis-bakken; pan de ofo of de plata,
klcmp gedegen goud of zålver; azucar
en pan, brood-sulker; pan de aziicar,
sulker-brood; pan de jabon, £tuk zeep;
j)an de la boda, wltte-broods-weken;
de ; municion,
kommies-brood;
de
perro, honde -brood; mal
conocido,
stank voor dank; jugar a paai o vino^
„klare wijn scheinkejn'';, a p'an y agua,
op water e n brood; sostener a pan y
inanteles, geheel onderhouden; no
come el pan de balde, moet hard
werken voor zijm brood; repartir como
pan bendito, schriel, in kleane beetjes;
son tortais y pam pintado, bij 'it andere
wat nog komen moet b.v.; s a buen a
gana no hay pan duro, honger is
de beste saus,.
pana, f. boanbazijn, katoen-fluweel; pl.
(zeet.) bodem-planken; •—cea, f. middel tegen alle kwalen; —dear, v. tr.
broodbakken en verkoopen; —deo,
m. brood-bakjken 'en -verkoop";
~
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deria,
brood -hakkerij,
-bakkers-be.tfrijf; — dera, f. hakker-vrouw, brJodbakkerln; biroiod-mand; —dero, m.
brood-bakker, -bak; —dizo, m. of
—rizo, m. iijt (vinger- of nagel-zweer);
fam. sip geziicht; ook: 'bleek-neiuis;
—do, a. bedekt rnet brood-krudimels
of stukjes brood; agua panada, water
•waarin geroosterd brood geweekt; — 1 ,
rn,, m : panal de miel, honing-raat;
panal de azucar, geuirig- en sponsacbtig stuk sudker; —må, rn. Panama,
sombrero de Panama, P.-hoed; —
mericano, a. Pan-Amerikaansch; —r,
v. t-c. paneeren, (zie —do); —rizo =
—dizo; —rra, rn. fam. låmmeling;
—tela, f. dunne bescbuit; •—'tica, f.
brood -voorraad; -depot.
panc/a, f. mais-vides (om de aar); cigarrillos de - panca, „strootjes"; —ada,
f. schop, trap; verkoop in 't groot;
—i3ta>-irj|. f- en a. tman v. alle partijein.
pancho, m. fam.y buik; teelt v. d. zeebrasem; Am. Frans.
pand'ear, v. intr. overhellen, uitspringen
(muur, gebouw); r. hellen, zijn evenwicht verliezen; —ecta, f. alfabetisch
. koopmans -register; pl. pandekten (verzameling wetten, v. Justinianus); —emonio, m. helsch lawaai; —eo, m.
overhelling, uitspringing; —-erada, f.
stel tamboerijns; slag met of op tamboerijn; onhébbelijkheid, onhébbelijke
itaal; —-erete, m. tamboerijntje; tussenen-se hot v. bak-steenen; —eretear,
v. nkr. in. e. tamboerijn de stem begeleiden of erop dansen; —ereteo, m.
getokkel op of dans met tamboerijn;
—eretero, -a, m. f. tamboecrijn-speler,
-spe eister;
—-ero,
m.
tamboerijn;
„ra.tel"? klets-kous (dit meer v. e.
vrouw).
pand/illa, f. troep los-bollen; „lollig
itroepje" fam.; komplet; —illero
=
—llista, m. intrigant; —o, a. naar 't
midden
licht
gebogen; lang-zaam,
„lijzig"
(i em.);
rustig,
vreedzaam
(stroomend water); —orga, i. f am.
ddk, zwaar wijf; —orguear, v. tr. Am.
Mex. voor de gek houden; —urria, f.
'==• bandurria, 'n snaar-instrument.
pane/clllo, m. broodje; —girico, m. loflied, -tuiting;'a. lovend, prijzend; —
girismo, m. overdreven lo-f;, zucht tot
prijzen of loven; —girista, m. lofredenaar; —la, i. ruw verdikt sniker sap; peppel-blaadje in een w r apen;
—ra, f. graan-zolder; wijd-ukstaande
mand voor pas-gebakken brood;—tela,
f. lange dunne sigaar; brood-pap; —
teria, f. lokaal voor brood-uitdeeling,
in Æ
' koninklijk paleis; —tero, m.

panza

beamte over die
brood-uitdeeling..
panfilo, m. , J a n Salie"
laat-komer/
vadisige vent.
pan/fletista, m. schrijver v. e. schotschrift; —fleto, m. sehot-sehrift; —
golin, m . schubdiier.
paniaguado, m. huis-bedierfde; boezémvriend,
pånico, a. m.: terror pånico, paniek.
pani/culado, a. in risten bloeiend; tallo
paniculado, siteeltje met zulk e e n b l o e i wijze; —'culo, m. bloed-wijze in een
••rast; —ego, a. koren opbrengend;
houts-kool-zak; veel brood etend; —
ficable, a. geschikt voor brood-bakkem, om br. van te maken; —ficacion,
brood-bereiding; —ficar, v. tr. bewerxen voor bezaading met koren (land);
—Ila, f. olie-maatje (waarin Vå pond);
—que, m. „vldegende hand'.'; —zal,
m. pånik-koren-veid; —zo, m. vogelgienst of pånik-koren.
paniil, ni. bloeiende esch.
pano/cha, f. = —ja; —ja, f. åar (van
mais, enz.); —plia, f. wapen-trofée, -rek.
pano ptico, m. panopticum; gebouw waar
men v. e. zeker punit al de onder ^
deelen kan overzden; —rama, m . p a n o råma; vér-gezicht; —ramico, a. als
v. e. panorama; vista panoramica, vérgezicht.
panta/lon, m. (ook pl.) broek; —Ha,
scherm, oog-, vuur-scherm; lampe-kap;
stroo-man;
pantalla
de
chimenea,
haard-scherm; —nal, m. moerassåge
grond; —no, m. modder-poel; fam.
moeras ( = moeilijke zaak); —noso,
a. mod deri g, drassig; f am. nételig; —
tasana, f. afperking m. visch-netten.
pante/ismo, m. panteisme; —[sta, m. f.
panteist; —6n> m. tempel voor alle g o den; thans: tempel gewijd a. d. graven
v. vorstelijke of beroemde personen;
familie-graf; Am. P. kerkhof; —ra, r.
panter.
pant/ografo, m. pantogråaf (om teeke •ningen over te trekken); —-omima, f.
gebåren-spe], tooneel-spel zonder sprek e n ; -—omfmico, a. alleen met gebaren
(tooneel-spel a, a.); —oque, m. (zeet.)
buiging der wangen op *t meest gewelfde gedeelte v. e. vaar-tuig; —
orrilla, f. kuit (v. h. been); Am. tener
pantorrilla, veel inbeelding hebben;
acariciar la pantorrilla de alguno, iemands ijdelheid streelen; —orrillado
a. = —orrilludo, a. met dikke kuken;
en Am. verwåand, dngebeeld; —uflazo,
in, slag met een pantoffel; —uflo, m.
pant 6ff el.
pan/za, f. pens, buik, bol uitsteeksel;
Sancho Panza, schild-knaap van DOM

pafial
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Quijote (voorstelling van al wat plat
en prozaisch is); panza al trote, „buik
in draf'", d. w. z. iem. die op de zoek
is v. e. maal; panza en gloria, paitertje-goed-leven;' fam. panza de ove]a,
perkament waarop 't diploma van
bachiller en b t r a s ; debo no rompe
panza, ik ben sehuldig, sta at niet gelijk
met klinkende munt; —zada, f. biuikvol, -vulling; stoet tegen de buik;
fam.. darse una panzada, zich 's goed
de buik vullen, vol-op pret-maken;
me di una panzada de baile, ik heb
's mijn har* opgehaald aan dansen;
fam. —zon, m. dik-buik; —zudo, a.
dik-buikig.
pan/ai, m. luier; pis-lap; achter-pand
(v. e. hemd); fam. se le pega el
panal, hij krijgit er smaak in; pl. luiergoed; esta en panales, 't ligt nog in
de windselen; ook: is onnoo>zel als een
zuigeling; —alon, m. vergr. v. panal;
fam dem. die zijn broek vaak niet
dicht-knoopt, zoodat hij een stukje
van zijn hemd la at zien; fig. kindsheid; —-éro, m. laken -håndelaar;, —
ete, ni. nog-al dik
doek,
grove
wollen stof voor broeken; pl. zwembroek, schaam-gordel; —izuelo, m.
(zak-)doekje; —o, rn, laken (wollen
stof); doek, „goed", stof; lap laken;
ba^n-breedte (v. stof); zeil-werk; vlekje
in 't gezicht; rood vlekje op 't oog;
bedoeking, behångsel; zeil; moedervlek(je); dof plekje op spiegel of
in diamant; „weer"; pano burdo, grof
goed; pano de manos = toalla, handdoek; pano de tumba, lijk-wa(de);
pano de cåliz, kelk-sluier;
panos
menores, onder-goed; tiene pano en
que cortar, 't gaat maar van de hooge
boom; panos f calientes, halve måatregelen; pano de excusa, kamer-japon
(v. e. man); -—ol, m. (zeet.) bunker,
berg-hok (op sohip); —olero, (zeet.)
onder-officier a. boord die voor de
rnateriaJen v. kanonnier., boots-man en
timmer-man zorgt; —oleta, f. halsdoekje; —olon, m. sjaal; panolon
de burato, krip (zwarte stof); paiiolon
de punto de encaje, kant-stof; —oso,
a. in lompen gehuld; —uefo, m. zakdoek; doekje.
pap/a, ;.m. paus; Am. drie-kleurige vink;
f. voedsel; f. pl. gesuikerde broodpap (waarin boter); mais-pap; Am.
en prov. aard-appelen, =
patatas;
—å, m. papå; pl. (kinder-taal) ouders,
== padres; — able, a. tot paus verkiesbaar; -—acote, m. vlieger; — a d a , f.
criderkin; hals-kwab (v. e. stier); .—
adilla, < f. onder -kinnet je; •—-ado, m.

papelada

paus-schap,. -dom; —afiga, = —ahigo;
—ahuevos, m. Am. „dik>kop" bij processies, = ' cabezudo: Am. gigantes y
papahuevos, = . giganies y cabezudos;
—agayo, m. papegaai; lip-vsich; bonte
tulp-soort; — ahigo, m. oor -kleppen
[v. Spaanscjhe muts); vijgen-eter (vogel);
—ai, a. pauselijk; m. Am. aard-appelveld; —alina, f. muts met ocr-kleppen;
—amoscas, m. vliegen-vanger (vogel);
licht-geldovige; = . —anatas, m.; —
andine, a.
„beurs" ( = over-rijp);
pappig, week; . — ar, v.-.tr. fam. ophappen, inslikken
zonder
kauwen;
(plat.) sehransen; papar moscas, zitten
te
suffen,
zich
volmaakt
onverBchillag toonen; —'aro, mt. boere -kinkel,
verbaasd over alles; —arrabias, m.
mopperaar, nurks; —arrasolla, f. boem a n ; —arrucha, f. tastbare lengen,
onzinnig verzinsel; —asal, m: binderspei met stcepen in de asch; zakje
aseh waarmee ze eika ar slaan, als ze
mis gespeeld hebben fam. leeg-looper;
beuzelarij; —aya, f. papaja (lijkt op
dikke gladde komkdmmer, maar met
zacht oranje vrucht-vleeseh); —ayo,
m. papaja-boom (zie vor.); '—azgo,
m. === —ado.
papel, m. papier, wissel, rol (tooneel),
tooneel-speler; es el mejor papel de
la compania, is d e beste akteur (aktrice) v. d. troep; hacer papel, een
rol spelen; de escribir, sehrijf-, post-;
de cartas, brief- of post-; papel de
imprenta, druk-; de estraza, grauw
pak- (on-gelijmd); secante, vloei-; papel vitela, velijn-; rayado, gelinieerd-;
papel de paja, stroo-; inutil, scheur-;
de cigarros (of cigarrillos), sigarette-;
pintado (of de entapizar), behångsel-; de seda * (of papel José), zeer
dun vloei-; majado, „papier-maché";
de .luto, rouw-; de lija, (of de
arena), sehuur-; de calcar, kalkeer-;
de f or ro, dik pak-; para excusados, plee-; sellado, gezégeld
p.;
moneda, papieren gald;, buen p.^goede w&ssel; papel s:guro, sohede wissel;
de puno, 'eigenhandig gesehreven ver klaring, schuid-bekéntenis; papel corto,
papier (wissel) op kort ziicht, papel
largo, papier (wissel) op lang ziicht;
negociable (of de comer.cio), handeis-pjapier; . tiene
buenos^ papeles,
hij (zij) heeft goede aanspraken a. a.;
papeles de a bordo, scheeps -papieren;
papeles del Estado 5 staatsschuld, staatspapieren; los papeles del dia, de bladen van heden.
papel/ada, f. kliucht, grap; -r-ear, v. intr.
in papieren schårrelen ; paperåssen ver-

papera
leggen; fig. erg gewichtdg doen; —ejo,
m. boekje, vlug-scbjrifit; —era, f. -lessenaar; f am. paperåssen-boel; —eria, f.
= 't laatste, en r papier-handel; -—-ero,
m,. papier-håndelaar, -fabrikant; åansteller, komediiant; —eta, f. briefje,
kaart je; —ina, f. våas (op voet en als
omgekeerde kégel); •—ista, m. papiereman, persoon diie over de papieren
gaat; —6n, in. vergr.; ook: lang stuk,
lang geschrdft; man die alles doet om
gewichtig te sichijnen; —ote, m. prulboek, -airtåkel; = —ucho, m.
pap/erå, f. krop-gezwél; —ero, m. pap"poitje (voor kmder-pap); Am. aardappel-boer; -(id.) aardappel-; —illas,
f. pl. (ontleedk.) huid-tépeltje of -papil
b.v. op de tong; —illionidés, m. pl.
gel. papilloniden, edgenlijke vldnders;
—illa, f. pap(je), de patatas, purée
v. aardappelen; —-illota, f. papillot
(in 'it h a a r ) ; — i6n, m. baviaan; —
irifero, a. gel. geschikt voor papierbereiding; —iro, m. papir us; —irolada,
f. = pampirolada; —irotada, f. slag
m. d. vlakke hand op haar-toet oi
-wro>ng; —-irote, m. knip voor de naus;
—ismo, in. (kon.) paperij, papendom;
papisme of pauselijke macht a. a.;
—ista, m. papist.
pap/o, m. kirop (v. vogels); valke-voeder;
dibtel-bloem; kr6p gezwel; vette onderkin; (plat), vroiuw. sichaamdeel; papo
de viento, fok (storm-zeil); eso estå
en papo de buitre, dat is voor goed
verlcreh; fam. habiar con papo, op
hooge toon spreken; habiar papo a
papo, rond-uik of
vlak-in-'t-gezkht
spreken; fam. querer uno en el papo
y otro en el saco, ontvangen en nog
begeerdg zijn; pl. garnituur v. strook é n ; *—-orreta,' £. Am. in: habiar de
paporreta, „praten als 'n water -straal";
—udo, m. krop-, m e t e e n k r o p ; paloma
papuda, fcrop-duåf; — ujado, a. dikhalzig (kip); —'ula, f. (ziektek.) pukkel.
paqu/ebote, m. maiJ-boot; —ete, m.
pak, paket; —eteria, t handel in
pakjes, pakjes-w r aar; —idermos, m. pl.
(gel.) dik-huiddgen.
par, m. paar; koppel; pak, ;; peer"^
(lid v. h. parlement); dak-spant; gelijke;
par de zapatos, paar schoenen; de
par en par, wijd-open; a pares, an
paren; $in par, wéergaloos; a. even
(getal), gelijk(-soortdg); al par, naast
elkaar, even-zoo,, behalve; a pari (ook
a la par); pares o nones, even of 6neven, zie parias.
para, pr. p. voor, om te, ten behoeve
van; naar; es para V., 't ds voor u;
para siempre, voor altijd; lo hago
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para darle. a V. un gusto, ik doe »t
o m ti een ganoegen te doen; para
que, ccnj. (op)dat; tengo para mi
que lo sabe, ik voor mij houd 'it ervcor dat hij het weet; <± para que
serviria? waantoe zou het dienen?
quierc salir para desahogarme, ik g a
e.- eens tuut o m een luchtje te scheppen; eso sera para manana, dat zal
vooi morgen wezen; este tren sale
para Madrid, deze trein vertrekt naar
M.: le dan poco para lo que merece,
ze gever hem wednig naar hij verddent;
para con, jegens, tegen-over; para
conmigo ha procedido bien, tegenever mij heeft hij goed gehandeld;
l quién es V. para con ella? wie is
u tégen-over haar? fpara bien sea!
geluk ermee!; —bien, geluk-wensch;
-—'bola. f. parabool; gelijkenis: del
tiiio pr6digo, v. d. verloren zoon; —
bolano, m. die graag meit beelden of
gelijkendssen spreckt; —bélico, a. in
een parabool gebogen; zdnne-béeidig;
— caidas, f. pl. val-toe-stel; —da, f.
op-ontflioud,
pledster-plaats;
vertoef;
(muz.) rust; verzamel-plaats voor vee>;
uit- of af-spanning; post-loods, -huis;
dam om melen-water naar de molen
af te dammen; inzet op kaart; halt
(troepen); parade; stalletje, kraåm;
pareering: veirdiubbeling v. d. dnzet, ombirgse eéner kaart bij verdubbeling
v. d «naei daarop; 't plotseling stilstaan (v. e. jacht-riond); hacer parada
en alguna parte (zdch) ergens ophoudien, vertoeven.
parad/era, f. verlaat (\m kanaal a. a.);
•weer; —ero, m. pledster-, verblijf•plarts, halte; udt-einde, af-loop, waar
dets op mit-loopt; ignoro su paradero,
ik weet niat wraar hij ziich ophoudt,'of:
waar het is, ze zijn; •—etas bf —illas,
f,., pl. dans miet rust-pauzen; —igma,
m. over-zichtje; —iseo, a. paradijs-,
paradijs-achtig; paradijs-vogel; == —
isiaco, a. paradijs-achtig; —-o, a. onhandig; vadsig, nalatig; coche parado,
terras, balkon a. a. op drukke straat,
plein of mooi udit-zieht; lo mejor parado,
*t pudkje, de keur; quedarse parado,
verbluft staan; 1 z k h niet meer verroeren; bien parado, gelijk-tijdig ophoiuden v. dans en muziek (bij de
bolero-dans); stand der dansers op
dat oogen-bliik; lo han dejado mal
parado, ze hebben 'm leelijk toegetakeld; alma parada, ongevoelig hart;
-—oja, f. paradox; —ojal, a. uiterst
gewaagd (v. e. bewéring); —éjico, a.
gewaagd (bewéring); '•— ojo, a.
=
—ojico; —or, a, stil-staand op 't si-

parafernal
njaal (goed gedressee-^d p a a r d ) ; m.
speter-die hoog inzet; groote plekterpjaats, nit -spanning.
para/fernal, a. (rechtst.) buiten de bruidschat om; bienes parafernales, parafer nate goederen; —fin a, f. paraffine;
—frasear, v. itr. omscibrijven, uitwerk e n ; —'f ras is, f. omsehrijving, parafraze (muz.); —fraste, m. gel. vertolker,
aiitleggcr; f am. om-prater; —frastico,
a. omschrijvend; — fuego, m. maiurtje
véor 't trek-gat (in glas-blazerijen);
—'grafo, m. =
pårrafo; —granizo,
m. „hagel-afweerder", -af leider (meit
stroo omwoelde staak); —guas, m.
régen-seherm, paraplu; —guayano, -a
m. f. en a. Paraguayaan, -sche, van
Paraguay; —giiero, m. regenschermmaker, -verkooper.
paraiso, m. paradijs, gaterij (in de
schouwburg); parafso terren al, aardseh
p.; ave del paraiso, paradijs -vogel;
grana de paraiso, kardamom.
paral, ra. af Loopende balken waarlangs
een schip van stapel loopt; —åctico,
a. parallaktisch, v. d. parallaxis of 't
versohil-zicht; curba paralåctica, pajrallaktische kromme lijn; —ela, f.
evenw. lijm; —aje, m.; == —asis, f. of
—axi, f. gel. parallaxis of verschilzicht; —elipidedo, m. (meetk.) paraillelopkiedum, d. i. door zes par altelegrammen
begrensd prisma; — ellstno, m. evenwijdig loopen; —elo, a.
evenwijdig, vergelijking, gelijk-stelling;
—elogramo, m." (meetk.) parallelogråni
(vierhoekige figuur mat evenwijdgie
zijden); —ip6rnenon, m. Paralipome.non, aanvulljng op 't Boek der Koningen (Bijbel); -—'feis, f. verlamming,
beroerte; — itico, a. ver lam d,, door
beroerte getroffen; —izar, v. tr. verlamrnen.
*
parament/ar, •. tr. tooien, sieren; —o, m.
to oi, versiering; zådel-overtrék; kantsteen; gladde kant v. e. bouw-steen.
påramo, m. woestenij, on-herbérgzaam
oord; „negerij".
paran/cero, m. jager met vogel-lijm of
met strikken (op vogels); —gon, m.
toon-beeld;
vergelijking;
poner en
parangért con, vergelijk met, op éen
lijn steilen met; —gonar, v. tr. vergelijken; opvullen, gelijk-maken (letter-tiepen); —info, m. groote aula,
parapet/ar, v. tr. r. zich achter een
borst-wéring opstellen, zich vetrschansen (ook fig.); —0, m. borst-wéfing,
tenning, kaai-miuur.
parapoco, m. f am. onnoozele hals.
parar, v. tr. tegen-houden, weer-houden,
åfweren; doen stil-houden; parar la
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consideracién, nadenken; dejar parado, doen opkijken; parar la atencién,
de aandacht vestigen op; intr. stilhouden, opho-uden; parar en mal, parar en bien, op kwaad, op goed uk loopen; bij 'it wild stil-staan (hond);
la cosa de que se habla para en
mi poder, de zaak waarover gesproken wordt, is in mijn handen; parar
con alguno, *t kunnen vånden m. iem.;
sin parar, zonder ophouden; zonder
verwijl; m. lansquenet; r. stil-staan,
besluiteloos blijven staan.
para^rayoCs), m. biiks em -af leider; — s ceve, m. = Viernes Santo, Goede Vrijd a g ; —'sito, m, klap-looper; tafelschuimer; a. woeker; planta- paråsita,
woeker-plant; m>. pl. ongedierte; —
sitico, a. parazitisch, als of van ongedierte of woeker-plant; —-sitismo, m.
paiazitisime, ('t) klap-loopen of tafelschuimen.
parata, f. terras (op heuvel).
parcamente, adv. schraal, sober.
Parcås, f. pl. Parken, schik-godinnen
(poet.) de dood.
parce, m. (Lat.) lett. vergéef ,vrij -stelling
v. sitraf op Spaansche school; —la,
f. perceel; onverkocht gebleven perceeltje; —lar, v. tr. peroeelen kadastreeren;
—ria, f. maatsehappij m. aandeelen.
parc/ial, a. gedeeltelijk; partijdig; m.
aanhanger; — ialidad, f. partijdighedd;
('t) gedeeltelijk of ten deele zoo> zijn;
—ionero, a. e a s. aandeelhebbend
(-houder).
parco, a, sober, eenvoiudig-lévend; voorzichtig, stil-zwijgend.
parch/azo, m, vergr. groote pleister; fam.
streek; slag v. h. zeil tegen de mast,
penseel-streek m.. veel kleur en effekt;
—e, m. pleister; trommel-vel; wat dient
o m iets leelijks te bedekken.
par d/al, m. musch; pltivier (vogel); giraffe; a. van st platteiand; m. leeperd;
—ear, v. intr. grauw of bruin lijken
of eruit-zien; bruin of grauw worden;
i—iez! int. verdikke!; —illa, f. ' =
—-illo, m. vjas-vink; en: grof grauw
laken; gente del pardillo, buiten-lui;
— o, a. grauw; somber (weder); voz
parda, diepe bas, die gesluierd klinkt;
gramåtca parda, gewikstheid; pardo
oscuro, dof-grauw; pardo claro, lichtgrijs; de noche todos los gatos son
pardos, bij avond zijn alle katten
grauw; rn. braakland; —usco, a. grijsor grauw -achtig.
pare/ar, v. tr. påren; twee-aan-twee bijeen-dioen: •—cer, v. intr. lijken, (ver)schijnen, zich vertoonen; voor den
dag k o m e n ; ' impers. schijnen, toe-
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sdiijrien, voorkomen; parece que, 'it
schijnt dat; me parece, 't komt me*
vcor; parecer en justicia, in rechten
versorijnen; obre V. como mejor I*
parezca, handel maar naar uw beste
inzicht, naar wat u bet best lijkt;
r. lijken (op a ) ; rn., uiterlijk, voorkour.en; meening, inzicht; tiene buen
parecer, ziet eir gunstig mit; estå* casado
con su parecer, hij is niet van zijn
imieening af te brengen; al parecer,
naar ! t sehijnt; —cido, a. gelijkend,
eruit-ziend; es bien parecido, ziet er
lief of aardig u k ; es mal parecido,
\ is iniet behoodijk; retrato muy parecido, zee-r gelijkend portret; in. ge-*
lijkenis.
pared, f. miuur; wand; pared maestra,
muur v. gehouweh steen; pared rnedianera, scheidings-muur; vivimos pared
en medio, we zijn maar door een muur
gescheiden; fam. dejar a unp pegado
a la parad, diep' veirnédetren; dar contra la(s) pared(es), radeloos zijn; las
paredes ioyen, de muren ihebben ocren;
arrirnarse a la pared, tegen de muuir
leunen; —afio, a. . dooir midden-moiiur
gescheiden; —on, m. dikke muur,
yoonral als overblijfsel.
pare/gorico, a. kalmeerend, pijnstillend;
remedio paregorico, zoo'n middel; —ja,
f. v paar, koppel (mannet je en vrouwtje);
dcublét (bij 't triktrak-spel); maat
(een V. twee); weder-gade, gelijke;
buena pareja, mooi paar (dat goed
bij elkaar komt); por pare jas, bij
panen; cada øveja con su pareja, soort
zoiekt soort; correr parejas, evenåren;
—jo, a. (volkst.) daarbij-behoorend,
daaraan-gelijk; adv. por pare jo, evenzoo; —la, i. patiéntie (zuring-soort).
pårent/al, a. ouderlijk, v. verwanten of
farnliie; —ela, f. familie-betrekking;
familie, bloed- en aan-verwanten; —
esco, m. (familie-"iverwantschap; parentela espiritual, geestelijke —,- ook tus sch em peet-ouders, kinderen en toudears.
paréntesis, f. wat tussenen haakjes staat,
die haakjes zelf; tusschenpoos; afwisseling.
pare/o, m. rang-schikking of samenvoeging in par en; —s, m. pl. nageboorte; —sia, f. halve verlamming.
pari/é, m. paria; ver-stooteling; f. pl.
hulde: rendir parias; ook (gel.) moe-der-koek, na-geboorte (fam. pares);
oorlqgs-schatting; —da, f.
kraamvrouw; —dad, f. gelijk(-vormig, -soortig)heid; gelijke waarde; no corre
paridad, er is geen vergelijking te
maken; —-dera, f. plaats waar de
schapen jongen; (het) jongen (v. scha-
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pen):' jong-tijd; —dora, a. yeel-jongengeyend (dier); —ente, m. . f. en, a.
bloed-verwant(e), familie-Hd; gelijke;
fam. echtgenoot(e), f. ook parienta;
man,
ook:
parisnte
mayor;
pl.
familie (-leden), verwanten; no tiene
pariente pobre, kent de waarde van
\ geld ni et; — etal,. a. wand-; huesos
parietales,
wand-beenderen
(v. h.
hoofd); —etaria, f. muuir-kruid; — ficar,
v. tr. m. e. voor-beeld aantoonen; —huela, f, draag-baar, meer pl,
pari/r, v. tir. bar/en; jongen; leggen
(vogels); (fig.) iets moailijks uitleggen;
fam. parir a medias, dets maar half
uitleggen; poner a parir, tot spreken
dwingen.
pari/sisnse, a. Parijsdi, mi. f. Pairijzejnaair,
Parijsche; —silåbico, a. van 't zelf de
aantal letter-grepen.
paria, f. radheid v. tong; gekléts; —dor,
•a, rn. f. babbelaar; prater; a. babbelziek; —duria, f. fam. gezeur, gebabbel,
soms === habladurfa; —enbalde, m. f.
die zijn (haar) tijd verpråat; —mental,
a. pademénts-; —mentar, v. tr. onder handelen; in een schikking treden;
•—mentario, a. parlementair, v. h. parlemént; m. onder^håndelaar; —mento,
m. volkis -veritegenw'oo'rdigi ng, o nder hånde li ng; onder -håndelaar, =
—
mentario; redevoering i. e. veirgadening;
—nchin, -{in)x, <m. f. en a. babbelaar,
•paraaÆjes-maker; —nchinerfaj f. fam.
klets; babbel-achtigheid.
parl/ar, v. intr. kletsen; onzin uitslaan;
praten (eksteir, papegaai); overbrengetn;
—atorio, m. spreek-kameir (b.v. in
klooster); —erla, f. fam,. gekléts; achter-klap; -gekweel, gemurmel; —ero,
a. babbel-ziek; die overbrengt; (poet.)
babbelend, murmeiend; veel-zéggend
(uiitérlijk, woorden a . a . ) ; —eta, f. gemeenzaam praatje; —-6n -a, a. praatz i e k ; — o t e a r , v. intr. (zeer fam.) wauwelen.
parm/esana, f. zonne-blind, waardoor
men alleen van ter : zijde kijken k å n ;
—esano, -a, m,. f. Parmezaan, -sche,
i em. v. Parma;
a,
Par.mezaansch:
queso parmesano, P . kaas.
Parnaso, m. Parnassus, Dichter-berg.
paro, m. mees (vogel); stilstand, ophauden,
s t a l i r g ; —dia, f., parodie; —diar, v.
tr. p a r o d i e e r e n ; — ' d i c o , a. parodisch,
v. e. parodie; —dista, m. schrijver v.
(een) parodie(én); —la, f. radde tong;
gekåkel; gastar mucha parola, praatziek zijn.
péroli, ni. verdubbeling v. d. eerste inzet;
omgeslagen hoekje der kaart waarop
men dubb el inzet*

pårotida
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par/ctida, f. parotide, klier onder ' t o e r ;
—otideo, a. (ziektek.) in esquinencia
parotidea, ontsteking in de keel en ån
de o or-speeksel-klier.
paroxismo, m paroxisme; „,toeval".
parp/adear, v. intr. knip-oogen; — 'ado,
m.. oog-lid (bovenste), no he cerrado
les pårpados, ik heb de oogen niet
geloken. parque, m. park; afgeperkt graas-veld
voor schapen; parque de artilleria,
artillene-park; parque vacunico, yakcine-park; —dad, f. matiigheid; zeifbeperkmg; zuinighed, schriielheid.._
parra, f. wingerd -leiding (met wingerd
erbij); wingerd tegen muur a. a.
parrafada, f. f am. in: echar una parrafada, over alles en nog wat praten
(vrienden b.v.).
pårrafo, m. paragråaf(-teeken); alinea;
praatje; fam. echar pårrafos, lang en
budten de kwestie o m spreken.
parr/agon, m. ijk, merk (van zilver);
—al, ni. = parra, en: verscheidene
wingerd-leidingen bdjeen; wingerd die
veel lo ten schiet met weinig vrucht;
groote honingpot; —anda, f. fam.
lol, pret' —ar, v. intr. een priéel vormen (boom met takken); —icida, a.
en s. vader-moordend, -er; —icidio,
m. vader-moord; ——iila, f. kruik; pl.
braad-rooster; ™iza ? f. leiding v. wilde
wingerd.
pårroco, m. pastoor der parochie.
parr/éh, m. = —iza; —oquia, f. parochie (-kerk), kJandjzde;
prakt ijk
(v.
arts); —oquial, a. parochie-; —oquialidad, f. parochie-rechten tussenen
pastoor «en gemeente-leden; v. d. pastoor op de tienden, v. d. gemeente*
teden op geestelijke hulp, a. a.; —cquiano, «a, m,. f. en, a. gemeentenaar (v. e.
geestelijke); klant; gerégelde bezoefeer, deel-nenier (aan bijeen-komsten
a. a.).
. .
-,
'
parsim/oniaj f. soberheid; zu.inigh.eid;
schrielheid; omzdehti gneid; —onico, a.
of me er —onioso, sober, zuinig; schriel;
gematigd.
parte, f. deel, gedeelte, aandeel; oord;
zijde, streek; rol op het tooneel; partij
(in geding); rn. gesehreven rapport g e zonden door bijzondere hode; fig. die
hode; formiulier v. e. telegram, parte
telegrafico, telegrafisch bericht; bijzonder post-station voor leger-hoofden,
het vorstelijk hms a;. a1.; ir a la parte
en un negocio, voor een <|eeli i. e. zaak
betrokken zijn; voy a tal parte, ik
gå daar heen; de la parte de mis padres, nåmens mijn ouders; a la parte
de alla, aan de andere kant; tirar

7

patieåt

parte, nut trekken, de ocho dias a.esta
parte = hace ocho dias, sinds of voor
aeht d?gen; por otra parte, éverigens
en otra parte, elders; en ninguna parte,
nergens; en todas partes, over ai; . no
tengo arte ni parte en el asunto, ik
heb part noch deel aan de zaak; por
mi parte, voor mijn part; parte por
parte, punt voor punt; de parte a
parte, dwars door; hizo de su parte
para conseguirlo, deed wat hij kon
om 't gedaan te krijgen; f. pl. geslachtsdeelen; natuurlijke of verwoirven eigenschappen; partijen (in geding); parte
por parte, ' t e e n na 't ander, achtereenvolgens; partes contratantes, kontr akteerende partijen; nombrar partes, de
scbuldigen a. a. opnoemen.
part/ear, v. tir. verioseen; —era, f. vroedvrouw; —erla, f. verios-kunde; —ero,
m. verios-kundige; — esana, f. lange
héllebaard; —ible, a. verdéelbaar; —
icion, f. verdeeling (b.v. van 'n erfemis);
(rekenk.) deeling, deelen; —icionero,
m. == .—icipe; —icipable, a. waaraan
men deel kan nernen; mede-déelbaar;
—icipacion, f. déelnemiing, deel-name,
(ook a a n
iets); mede-deeling; —
icipante, a. deel-hebhend, -némend;
m. f. deelnemer, -neemsiter; aandeelhouder; —icipar, v. intr. deel-nemen
(aan of ån, de), -nebben; iets hebben
van (de), deelen (in lot); tr. mededeelen; r. elkaar mede-deelen; —
Icipe, a. déel-hebbend; mede-pliehtig;
m. f .• deel-nemer (a. d. een of andere
daad), deel-hebber; —icipial, a. deelwoordelijk; —icipio, m. deel-woord;,
--icula, f. .(rede-)deekje; —icular, m*.
partikulier; onder-w-erp, zaak, bijzonderhedd; en este particular, te dezer
zake; a. bijzonder, eiigen-aardig; afgescheiden; talento particular, bijzon•der talent; en particular, in 't bijzonder; hablar en particular, apart spreken; gabinete particular, apart kamertje, no tiene nåda de particular, dat
is ni ets bijzonders; -—icularidad, f.
bijzonderheid,
eigen-aardigheid;
geméenzaamheid; —icularismo, rn. partikularisme; —icularizår, v. tr. in bijzonderhcden nagaan, dn 't bijzondere
gevai toepassen; iem. bijzondere aandacht schenken; r., zieh door eigenaardigheid kén-mérken; voorkeur tooneii voor; —-icularmente, adv. vooral,
(in 'it) bijzonder,' bijzonderheden; me
lo conto particularmente, adv. vertelde 't ,me in "bijzonderheden; —ida,
f. vertrek; verschedden; partij; stuk
(land), deel; posit (i. e. rekening of
boek); onschrijving dn parochie-boeken

partidario
(geboorte, enz.); jugar una partida
de ajedrez, een paritij schaak spelen;
fam. resulta en la partida un montan
de papeluchos, er komt van 't heele
zaakje mets d a n een berg paperassen; estoy de partida, ik ben op
't punt van vertrekken; fam. las siete
partidas del mundo, „de zeven deelen
der wereld"; una buena partida, een
aardige sdreek; una mala partida,
een leelijke streek; partida simple,
partida doble, enkele, dubbele boekhouddng; partida ook voor guerrilla.
part/idario, m. aanhanger, part i j-ganger;
lid eener vliegende bende a. a.; —ido,
m. paritij; middel, besluit; beroep; el
partido republicano, de republikeiinsche
p.; sac6 partido de sus vicios, hij
trok partij van zijn ondeugden; es
preciso tomar un partido, er moet een
besluiit
genomen
worden; su hijo
abrzzo el partido de la toga, zijn
(haar) zoon koos heit beroep v. advokaat; es un buen partido: (het huwelijk) is een goede partij; —idor, m.
verdeeler, uiitdeeleir; toestel voor waterverdeeling of plaats dier verdeeling;
haar-scheider (kam); —ija, f. aandeel,
tcegewezen gedeeke; hacer paftijas,
een deeling maken (v. iets dat onder
elkaar verdeeld moet).
part/ir, v. tr. (ver)deelen; breken; aideeien, afscheiden (land b.v.); in stukken* snijden (gevogelte); intr. vertrekken, atgaan (schot); voort-komen
(biit); de alii parle la dificultad, daanuik
komt het bezwaar voort; partir por
en medio, de zaak doorzetten zonder
meer; partir el camino, elkaar tegemoet gaan; partir la diferencia, f. <
't
verschil deelen; te maken hebben met
(en); r. partir la ganancia, de winst
onder-elkaar verdeelen; uit-éen-gaan,
van-éen gaan; se le parte el corazon,
zijn (haar) hart gaat van-éen, breekt;
—itivo, a.; numero partitivo, btreukgetal; —itura, f. partituur.
parto, m. bevalling, baring; jong gebårene; geestes-voort brenging,
-voortbrengsel; su mujer estå de parto,
zijn vroiuw ligt in de kraam; —logia,
i. leer over de baring.
parv/a, i. koren op de doirsch-vloer;
fig. groote menigte, hoeveelhedd; våsten»
cntbijt, er. = parvedad; fam. buen
viento va la parva, de zaak gaat op
roll et jes (d. i. heel goed); salirse de
la parva, een verkeerde weg g a a n ;
—edad, f. of —idad, f. (meest fig.)
kleinheid, armzåliighedd; ook: ndetigheid; e n : licht ontbijt op våsten-dag;
—o, a. klein; nietig; —'ulo, a. en s.
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klein; klein kdnd; onnoozel, licht-geléovig; fig. arm-zåldg, stumperig.
pasa, i. rozijn (gedroogde druif); (*t)
trekken (v. vogels); —balas, m. kogelm a l ; —ble, a. rédelijk, vrij goed, =
—dero; —cabaWo, m. paarde-pont; —
—calle, rn., straat-iiedje bij gitaar;
marirch (om op te imaricheeren); zekexe
d a n s ; —da, f. voor-bij-gang, ( ' ^ v o o r bij-gaan, door-tocht; lijf-rente, voldoende orente o m van te leven; streek
(in slechte zdn); de pasada, ter-16ops;
jugar una pasada, een poets bakken;
—dera, f. voorde; —deramente, adv.
rédelijk, 'tamelijk; —dero, a. (zie vor.);
tiene una casa muy pasadera, heeft
een vrij goed huds; —dillo, m. dubbel
borduur-werk (aan weerskanten); —
dizo, m. gang, doodoop; handige ontwijking (in *.t gesprek); —do, a. verseboten (kleur), verkléurd; oud(-bakken); over-rijp (vrucht); lo pasado,
pasado, wat voorbij is, is voorbij;
veirlcden; pasado definido ^= pretérito perfecto, vedéden tijd v. h. Spaansche werk-woord; pl. los pasados, de
åf gest or venen, —- los antepasados; —
dor, -a, rn. f. vcerman, voer-man,
vracht-rijder; gnéndeltje, knip; smokkelaar; pin; haar-naald; grove rijgnaald, rijg-pen; —dura, f. over-tocht,
o v e r - g s r g ; —gonzalo, m. tam. stootje
onder 't voorbij-gaan; —je, m. ('t) voorbij-gaan, door-loopen of door -trekken,
•— paso; overtocht; gang, dooir-loop,
door-gang; plaats (v. e. boek); overgang v. d. eene toon in de andere;
hacer pasajes, „passages" zdngen; —
jeramente, adv,, in 't voorbij-gaan, teirloops, vluchtdg; —jero, m. passagier;
voorbij-ganger; a. voorbijgaand; vergankelijk, tijdelijk; druk-bezocht, veelbetreden; — manar, v. tr. met passement opddrken, overdådig opsdeiren; —
maneria, f. passemént -handel, -makerij;
—mano, m. leundng (v. e. trap); passemént; bies; (zeet.) loop-gang.
pas/ante, m. voorbij-ganger; prokureursklerk a. a,,; jong advokaat in .proeftijd;
assistent v. e. genees-heer; repetitor
a. e. colegio; —antia, f. proef-tijd,
leer-tijd (bij advokaat a. a.); —apan,
m. (plat) keel-gat; —apasa, m. goochel-toer; valschheid in 't spel, looze
streek; —aporte, m. paspooirt, doorgangs-bewijs; reds-pas; verlot o m 't
een of ander le doen; —aportear, v.
tr. een reis -pas a. a. verleenen.
pasa/r, v. intr. voorbij-, over-, door-gaan,
door-loopen (dit ook pasar adelante);
in omloop zijn (munt); door-trekken;
gebeuren, overkémen; lijden; pasar
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por delante, v6o.r-laugs voorbij-gaan;
éh, puede pasar, och, 't kan ermee door; pasar a segundas nupcias,
hertrouwen, pasar por una puerta,
door een deur gaan; påse V.! binnen! ook: loop door, suls 't u belieft;
påselo V. bien! 't ga, u goed! £c6mo
lo pasa V.? hoe maakt u 't? pasar
plaza de bobo of de tonto, voor een
sukkei doorgaan: pasar de, mano en
mano, van h a n d tot hand gaan;
pasar por encima de, boven-over
gaan, fig. te-boven komen; pasar de
raya, de maat te buiten gaan; pasar
al crédito de alguno* op iemands
krediet schrijven; pasar en aduana,
door de douane laten g a a n ; pasar en
silencio, omverméld laten; pasar por
alto, binnen-simiokkelen; fam. ir pasando, scharnieltjes leven; sr. naar de
vijand. over-loopen; verslijten, ophouden, opgaan, door *t hoofd gaan,
verléppen; beginnen te rotten (ooft)
a. a.:
se
me
paso,
't js
me
door 't hoofd gegaan; se me paso
por alto, åk heb er niet op gelet; m.
sehamel bestaan; —tiempo, m. tijdverdrijf; —vants, m. of påse, vrijgeleide-brief, pas; —volante, m. onbezonnen streek; vluchtiga reiniging.
pascu/a, f. Paschen of ander R. K.
teestdag, fam* åede r driedaagsch kerkfeést; Pascua de Resurreccifin uitsl.
Paschen; pascua florida, Paltm-Zondag;
pascua de Na(ti)vidad, octave van
Kerst-mis; dar las pascuas, paasehbezoek
brengen;
estar como una
pascua, e r vroolijk uitzien; si
se
pierde, santas pascuas, als 't mis
loopit, wel bekome *t h e m ; pascua I, a.
paasch-; ——Ula» f. eerste Zondag na
Paschen.
påse, m. pas, pas-poort, veurlof; —-ador,
-a, m. f•. groote wandelaar, -ster; a.
met aangename stap (paard); —-ante,
rn. wandelaar;
paseante en corte,
straatnsiijper; —ar, v. (dn)tr. laten wandelen of loopen, mee uit wandelen
nemen, door-wandelen; pasear un caballo, een paard *s laten loopen;
pasear la calle, de staraat afwandelen,
telkens doorloopen (om vrouw); pasear la capa, zich veritréderi (mant e l om); pasear las calles, „door
d e straten gaan", d. i. op een ezel
(gegeeselde); le pasea el alma por
el cuerpo loopt met z'n ziel onder
z'n a r m ; r. wandelem, toeren, zich vertréden; intr. stappen (paard); anda a
pasear of
vete
a
pasear,
loop
h e e n ; —o, m. .wåndeling, toer, rit;
wandel-rit; wandel-plaats; weg v. e.

paso

stoet; (*t) voorbij-trekken; —ro, m.
miuil-dier dat steeds stapt; v rozijneverkooper.
pasi/bilidad, f. aandoenlijkheiid; -'-ble, a.
vcor lijden of aandoeningen vatbaar;
—corto, a. met kleine stappen; kort
v. stap; —flora, f. passie-bloem; —
largo, a. met lange sehreden, lang
v. stap; —Ho, m. pasje; gang(etje),
over-loop; lange steek (bij 't naaien);
clausule v. d. Passie als gezohgen
in de Heilige Week; —on, f. lijden
(v. Christus), passie; harts-tocht; —
on iliaca,
darm-kirorikel-koliek; -• —
onaria, f. passie-bloem; —onario, m.
boek dat het lijden v. Christus verhaalt; \—onero, m. priester die de
passie zingt; —onista, m. =
vor.;
—to, adv. langzaam, zachtjes, ' stil leit jes; op de teenen; gematigd; bedaiard; -—toro, ,m. degensteek onder
't vooirbijgaan (v. d. stier); —trote,
mi. iets tussenen, tei-gang en korte
draf; -—va, f.
(spraakk.)
lijdende
bebeekenis; —-vidad, f. lijdende toestand; lijd-zaamheid; lijdelijke toestand;
— vo, a. lijdend, passief; lijdelijk; clases pasivas, armen; m. schuld, passief.
pasm/ado, a. verkléumd; verbaasd, verplét; —ar, v. tr. veirbazen; ontzétten;
intr. bezwijmen; verplét staan; sprakeloos sitaian (van schrik, verbazing of bewondering); r. door schrik bevangen
worden enz.; —-areta, f. gehuåichelde
ontzetting, verbazing of grooite bewondering, = —arotada; —arote, m. fam.
lédepop om, met ballen naar te gooien;
houten
Klaas; —-o, m. ontzetting
(schrik), verrassing, verbazing, of bewondering; wonder; es un pasmo, 't
is wonderbaarlijk; — oso, a. wondeirbåarlijk, ontzettend a. a. (zie pasmo).
paso, m. pas, stap; door-tocht, voorbijgang; steek-spel; overgang (v. h. eene
op \ andere en op school); trede;
berg-pas; nauwte, zee-straat; a. gedroogd (vruchten); adv. langzaam-aan,
zacht; el paso de Calés, 't nau w v.
Calais; paso comun, gewone pas (2l/2
voet); paso doble, krijgs-marsch; paso
geométrico, meetkundige pas (5 voet);
dar pasos inutiles, onnooddge stappen
doen; a pasos de gigante, met reuzeschreden; tener el paso, de voor^rang
hebben; al paso, in 't voorbij gaan,
metéen; al paso que, onderwijl dat,
ter^wijl, naar mate; mal paso, moeilijke stap; paso resbaladizo, lastig
geval; salvar el paso, over iets springen; apretar el paso, de pas versnellen; paso en falso, mis-stap; paso
faiso, verkeerde stap (uit de pas);
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hacer entrar en paso, tot de orde
terag-brengen; paso -'prohibido,. ver*
boden toegang; paso libre, vrije dootrgang, toegang; fagcerse paso, zieh baan
breken; abrir pzso, ruim baan maken;
los pssQS de la pasion, de „s,tatién"
v. d. krims -gang; • el paso de Viernes
Santo, de proeessie op G. Vrijdag;
paso de cømedia, passage v. e. tooneelstuk; yo te seguiré los pasos, ik zal je
nagaan; a pasos contados, langzaam,
op zijn dooie gemak; paso a paso,
stap voor stap.
pasquin, m. of —(quin)ada, f. hekelsehrift., spotternij/, spot-prent; —(quin)ar,,
v. tor. belachelijk voor-steilen.
past/a, f. deeg, beslag; fig. gehalte;
hombre de buena pasta, man v. e.
goede onborst of goed gest éi; (iron.)
onn6ozele hals; boek-band in kalfsleer; pasta, pulp, pap; pasta de almendras, am andel-past; pl. meel-spijzen
als vermicelli., enz„; — aca, f. Z. Ana.
spijs v. vet-vlies en varkens-poot jes;
-—ar, v. itr. weiden; intr. grazen; —eca,
f.
(zeet.) blok, katrol v. e. groot
hijsch-touw; —el, m. pastei, deegklomp; klad, kladder (vet); vernuftige schikking die ieder-een voldoet;
bijzomdere kuipeirij, intrige v. éen; paste.1;
dikkerd; schikking der kaatrten o m
te winnen; descubrir el pastei, aehter
*t geheim v. e. intrige komen; —elerfa,
f. pastei-gebak; -bakkerij; —elero, m.
pastei-bakker;
—elon,
m. . vergr.;
vleeseh- of vruehte-taart; —illa, f.
pastille,
tablétje,
koekje;
plak;
stukje (zeeD-); — inac?, f. rog-soort;
«—o, m. wei-grond, -land; vee-voeder;
påsto seco, droog vee-voeder; voedsel;
a påsto, bij 't eten (wijn); a todo påsto,
zonder 'dets ånders (spijs); vino de
påsto, gewone wijn; —or, -a, m. f.
herder, 4n, h æ d e r , -ster; m. geestelijke (herder); el pastor universal,
de Paus; El Buen Pastor, de Goede
Herder;
—oral, a. fig. hérderlijk,
her der (s)-; car ta pastoral, hérderlijke
hrief; f. herders-dicht, -spel; —orear,
v.tr. weiden, ho eden; —orela, f. (muz.)
pastorelle (6/ 8 m a a t ) ; —pre©, m. herdersberoep; —oria, f. herder -schap; —or il,
a. hérderlijk, herder(s)-5 —osidad, f.
deeg-achtigheid, fam. klédderig-, klodderig-heid; — oso, a. deeg-achtig (ziie
vor.; mélig; boca pastosa, slijmerige of
•kléverige mond (vooral na ,,fuif");
tierra
psstcsa, klei-achtige bodem;
colorido pastoso, klonterige verf (op
schilderij); —ura, f. vee-voeder (ing);
wei-grond; —uraje, m. wei-grond; gemeene weidej w eide -belasting.

pateta

påta, i. poot; wijfjes-eend;
påta de
cabra, onvoorziene hinder-paal; påta
de gallo, late mit-vlueht voor wpordbreuk; påta de leon (plant), leeuweklauw; påta galana, gemaskeerde, die
bij prøcessd/e, op Sakraments-dag ménigte uit-een-drijft, (volkist.) hinkeldepnnk, manke; a (la) påta (la) llarsa,
zonder omslag; fam. a påta, op de
voeten; fam. cayo påtas arriba, viel
onderst e-b oven; andar a la påta co ja,
strompelen; fam. estamos påta, we
zijn „kiat"; ensena la pafa, toont nog
duidelijk dat hij van mindere afkomst
is a. a.; I2 echa la påta, steekt hem
de loef af; echa las påtas por alto, ,/slaat
door"; —con, m. gesnoeide zilveren
munt (1 ons); —che, m. ii-chter, scbnit
(v. douane a. a.); —da, f. schop; stap;
—gorrillo, m. gehakt v. varkens -inge wanden; —gua, f. boom in Chile; —
lear, v. intr. tråopelen; —leo, m. getråppel; —leta, f. trilling; fam. bibberatie; (id.) flauwte; — letilla, f. oude
springerige dans.
pat/ån, m. —ana, f. boérekinkel, echte
boerin.
pata/neria, f. lompheid, ruw-heid; —rata.
f. nietigheid, beuzelarij; pl. fratsen,
geleutei^ a, a.; —-ratero, -a, m. f. zot
gevoelerig of vormelijk iem.; —-rraez,
m. (zeet.) par doens (toiuwen om de
masten te steunen); —sea, f. Am. een
Indaaansehe spijs; fam. armar patasca,
•ruzie-techoippen; —ta, f.
åardappel;
patstas fritas, gebakken aardappelen?
—ta!, m. aard-appel-veld; —tero, ,m.
å a r d a p p e l - b o e r ; — tus, m>. fam. plotselinge ongestéldheid, „toeval"; —vino,
-a, m. f. e n a . Paduaner, Paduaansch-e,
v. Padua.
pate/adura, f. trapp eling, getrappel; vertråpping; —ar, v. tr. ver-trappen; intr.
trappelen, trappen ,(paard b.v.); fam.
loopen, draven; trappelend toejudchen;
— na, f. miskelk-Sichotekje; soort meda] jon m, beeltenis a. d. hals gedragen; —ntar, v. tr. patenteeren; —
nte, f. patent; diploma, getuig-schrift;
scheeps-pas; fam. pagar la påtente,
.trakteeren als men lid wordt v. e.
korps; a. a.; påtente de corso, kaperbrief; påtente de sanidad, gezondheids-pas; a. klaar-blijkelijk, duidelijk;
—ntizar, v. tr. overtuigend bev^ijzen.
pater/nal, a. våderlijk, vader(s)-;—nidad,
f. våderschap; —nizar, v. intr. op de
vader gelijken; —no, a. vader (s)-,
v. vaders -zijde; tio paterno, oom v.
vaders -zijde.
patet/a, m. krom-beenig mensch, drommel; que se lo Heve pateta, laat de
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• drornmel hem halen; todo se lo llevo
pateta, alles is naar de m a a n ; — 'ico,
a. gevoel-vol, roere nd.
patiabierto, a- met
verdraadde vaneenstaande beenen; —'bulo, m. schavdt;
galg; —ca, f. verkl.,
iron. voor:
groote voet; fam. poner de paticas en <a calle, vierkant op straat
zetten; •—co, m, eendje; —estevado„
a. krom-béemg; —hendido, a. m. gespleten ho even; —Ila, f. verkl.; en:
zekere zetting der linker-hand op de
gitaar; roer-stang; vizier -kotrrel (v. e,
vuur-wapen); pl. bakke-baarden; fam.
(de klauwen v. d.) duivel; fam. poner
de patillas, op z'n pootjes zetten; —
lludo, a. m&t bakke-baarden;—maclzo,
a. met. ongespleten hoeven; .— mulefio,
a. klein-ho evig (als muil).
pat/in,m. verkl. van patio, kleine binnenplaats; soort zee-zwaluw; pl. schaåtsen;
'—ina, f. groen-achtige
roest-laag,
-kleur; eigenaardige tint v. e. aud
schilderij.
pati/nejo, m. heel klein „patio"; —o, m,
binnen-plaats (onmiddellijk achter de
ingang, vooral iri 't Zuiiden); parterre;
—ra, f. Am. soort varken; —tieso, a.
fam. stok-stijf uitges trekt; roerloos;
.stijf-beenig, -pootig; —tuerto, a. met
verwrongen of kromme beenen; —
zambo, a. met o-beenen.
pato, m. eend; —chada, f. domme streek;
—jo, a. krom-béenig, met de voeten
binnen-waarts; —logia, f. gel. ziekteleer; —logico, a. (id.) ziekte-kundiig;
™'n, a. met groote voeten of pooten,
patran/a, f. verzdnsel; —ero, m. praatjesmaker.
patri/a f. vader-land; —area, m. åartsvader, kerk-vader; titel v. sorømige
Lorgp prelaten? —arcado, rn. patriarchaait; -—areal, a. patriarchåal; —ciado,
rn. patrieiér-schap; —cio, m. patriciér;
aanzienlijke;—monial, a. van *t onder iijk erf-deel; —monio, -rn. ouderlijk eirfdeel; erf-deel, vermogen; wat noodzakelriker-wijze behoort tot . . . ; —o, a.
vaderlandisch; vadedijk; patria potestad, vaderlijke macht; •—ota, m. vader-lander' —6tico, a. vaderlands-luevend; —oteria, f. verdachte vaderlandsliefde; -notero, -a, m|. f. iern. die daar
aan doet; vader -lands -lievend;' vader lands-, vade:rlander(s)-; •—otistno, m.
vaderlands -lief de.
patr/ocinar, v. tr. besichérmen, verdédigen
(ook in rechten); —ocinio, m. besehérming, steun, verdédiging; al te groote
toegévend-heid; —on, m. (mil.) huisheer bij wie ingekwartiierd, patroon,
baas; schipper; beschérm-heilige, be-
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schérmer, beschérm -heer, model
(~
patroon); —ona, f> (mil.) huis-vrouw
bij wie ingekwartierd; ook: hoofd-galei; en: beschérm-vro>uw; .bazin, vrouw
v. d. patroon; buis-houdster; —onado,
m. patronåat, recht om tot prebende
of prove te benoemen; beter —onato;
—onal, a. patroons-, v. d. beschérm heilige; fiesta patronal, feest-dag v. d.
scrmts-heiFge; —onar, v. tr. als schipper optreden over vaartuig; —onato,
m. beschérm -heer -schap, besohérming,
gunst; — onimico, a. als geslachts- of
familie-naam; nombre patronimicø; —
ono, m. = —on; e n : onmåiddellijk heer
over leen-goed; —ulla, f. nacht-wacht,
paifcroelje; —ull ar, v. intr.' nachtelijke
ronde doen (soldaten, politie).
patu/do, a. rnet beveerde pooten; grootvoexig, -pootig; fam. angel patudo,
„on:schuld" (in schijn); —Ha, f. |bende;
—Har, veel leven maken onder 't
loopen; heen-en-wéer-loopen; zich reppen en roeren voor iets; fam. praten.
paul/atino, a. - langzaam-afgedaan, beetje
voor beetje gedaan; —ina, f. ban-brief;
(fig.) seherpe aanval bij geschrift of
woord.
pauperissno, armen -wezen.
paus/a, f. pause; tussenen-poos, åfbréking; langzaamheid; andar con pausa,
langzaani loopen; —ado, a* langzaam,
beaaard met tusschen-poozen; —ar, v.
intr. pauzeeren (in zang, werk a. a.);
•—o, m. soort torretje.
paut/a, i. liniaal, lijnen-blad; fig. voorbeeld; —ar, v. tr. liniéeren; fig. voorbeelden v. goed gedrag toonen.
pav/a, f. kalkoen (wijfje); pelar la pava,
op straat st a an praten m» vrouw of'
meisje a. e. venster (man); —adaj fjong gemést hoen; —ana, f. oude
deftige dans (-wijs); entrada de pavana,
ontijdig ver langen; zurrar la pavana,
afsanselen; —ero, -a, m. f. kalkoenehoeder, -hoedster; — és, m. groot vierkant schild; —esa, f. vonk; pl. asch,
puin: reducir a pavesas, in de asch
leggen (stad b.y.); —ia, f. soort perzik
die a. d. pit hecht; — imento, m: vloer,
plaveisel, bestråting; —imentar, v. tr-.
bevloeren; . plaveien (straat); —iptolk),
m. kalkoens-kuiken.
pavo, m. kalkoen (haan); pavo real,
pauw; = —'n, m.; pavon silvestre,
kor-hoen; —nåda, f. korte wandeling,
korte pret; fig., praal; —nar, v. tr.
blauw-gianzig maken (staal); — nearse,
v. r. loopen te pronken.
pa vor, m» vrees, af-schrik, angst; —oso,
a. vrees- of schrik-aanjagend, schrikbårend; daor angst bevangen.
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jpavura, f. *= pavor.
pay/ador, m. Am. gaucho-zanger en
gitaar-speler; —ar, Am. v. intr. samen
zingen en spelen („gauchos" in wédstrijd); —asada, f. hansworste-streek;
toevallig goed raden of juist handelen;
—aso, m. pal jås, hans-worst; —és, —
es a, a. en m. f. boer (-in) uit Catalonié of de Balearisché eil.; —o, m.
en a. dorpeling;, m a n uit 't lage volk;
domme boer, pummel.
paz, f. vrede; vréedzaamlieid, vrédigheid; zilveren kelk-sehoteltje dat men
kust; ook vrouwe-naarn; estamos en
paz, nu staan we gelijk; iqulén va?
wie daar? jgente de paz! goed volk!
descansar en paz, in vrede rusten;
moro de paz, over-wonnen Moor die
trouw gezworen heeft; sacar a paz y
salvo, borg staan voor; jpaz! hou je
kalm, bedaard! déjeme V. en paz,
laat m e met vrée; —guato, m. stumper.
peaj/e, m 9 brugge-geid; —ero, m. tolgaarder a. e. brug a. a.
poa/1, 'm. bo ven-kant v. d. voet v. kous
of sok; fam» sukkel; —na, of - - n a ,
f. voet-stuk v. e. hellige op een
åltaar; trede v. e. altaar, fig. steun,
gunst; —-tero, m. voietganger; —t6n,
m. id. en dorps-brieven-bestelier.
peb/ete, m. reuk-werk om te branden;
voetzoeker (vuur-werk); stink-goedje;
—etero, m. schaaltje om pebete in te
branden; —rada, f. saus waarin peper,
zout, azijn enz.; •—re, m. pepet; meer:
pimicnia; ook: sterk gepéperde saus.
pec/a, f. zomer-sproeit; —able, a, zondig;
—adero, m. Am. plaats waar men
zondigt, zoo' b.v. her berg, bordeel;
—ado, m. zonde; f am. duivel; gebrék,
fout, smet; zonde!; —ador, -a, m. f.
zondaar, -es; fig. iem. die wat, m:sdåan heeft, e n : dom-kop; —aminoso,
ai. zondig, tot zondigen leidend; —-ar,
v. intr. zondigen; casiigar por donde
se peca, kastijden met datgene waarin
gezondigd wordit; tanto se peca de
mås como de menos, men zondigt
evenzeeiT door te veel als door te
weinig.
pec/e, m. mengsel v. metsel-kalk (moriel) en stroo; —eno, a. pek-kleurig;
visch-achtig (reuk); -—era, f. vischk o m ; —iluengo, a. met lang aanhangsel (vrucht); —inal, m. modderpoel, -plek.
pécora, f. fam.. botterik, stommerik; es
inala pécora, 't is miet veel zaaks, a. a.
peco/rea, f. plunderiiig (door soldaten
b.v.); vée-diefstal; ir a la pecorea,
op roof uiftgaan; —so, a. met vlekjes
of spxoeiteri in 't gezicht.

pectoral, <m. geborduurd borst-kruis der
R . K . bdsschoppen); borst-, pastillas
pectorales, borst-tabléit jes,
pecu/ario, a. vee-; —lado, m. Verduisftering (v. openbåre gelden); ongeoorloofde emolumeniten daaruit; —la do r,
m. dem. die openbåre gelden verduistert; —liar, a. peirsoonlijk; v. d.
amtskring, v. d. bevoegdheid a. a.;
—lid, m. eigen geld-verdienste v. e.
onder-geschikte; kleine k u d d e ; —nia,
f. fam. duitjes, geld; —niario, a. geld-,
géldelijk; recurscs pecuniarios, géldmiddelen; —nioso, a. fam. rijk.
pech/a, f. belasting; —era, f. front, boratEtukj —eria, f. betaling der Belastingen, verplichting om die te betalen; —
ero, a. belasting-schuldig, -pliehtig;
m. slabbet je; —iblanco, a. met blanke
borst; —icolorado, m. vias-vink; —ina,
kam-mossel; kroml. driehoek v. e. koepeking; —irrojo, m . vias-vink; —o, m.
borst; pl. fam. borsten; moed; stilzwijgend-heid; ecbar el pecho al agua,
moedig wagen; a pecho abierto, ronduit: ook:" ongedékit; a lo hecho pecho,
wat gedaan is, is gedaan; dar el pecho,
de borst geven: entre pecho y espalda,
in de maag, fig. in 't hart; tener
pecho, veel kunnen ver duren; tomar
a pechos, ter harte nemen; echarse
de pechos, voor-over .gaan Uggen; —
uga, f. wit vleesch v. gevogelte (v. d.
borst); fam. borst; Am. misbrulk v.
vertrouwen, —ug6n, m. slag m. d.
vuisit op de borst; m. —ugona, f.
Arn. persoon die v. vertrouwen. of
goedheid misbruik maakt; —uguera,
f. aanhoudende hoest.
peda/gogia, f. opvoed- en onderwijskunde; —gogico, a. opvoed -kundig;
•—2°£°> m * opvoed-kundige, opvoeder;
(iron.) rnan die éen ander volkomen
•
; beheerscht.
ped/al, f. (muz.) pedåal, trapper; —
alear, v. intr. met pedijal of trapper
werken (fietser, pianist?, a. a.); —aleo,
m. ('t) werken met trapper of pedåal;
—åneo, a. die ståande recht--spreekt
(dorps-rechter); —ante, m . verwaand
mensch; —antear, v. intr. verwaand
doen; —anteria, f. verwaandheid; —
antesco, a, schoolmeester-achtig; —
antismo, m. = —anteria.
pedazo, m. stuk: brok; pedazo del alma,
harte-dieije; hacer pedazos, in , stukken breken of seheuren, veirbrijzelen; estoy hecho pedazos, ik ben
docd-moe; caerse a pedazos, in stukken vallen, uit ^een-vallen.
peder/asta, m. pederåst; •—astia, f. sodomie; —nal, ni. vuur-steep; steen in
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'i algemeen; —nalino, a. (poet.) hard
als vuiir-steen; ,entraiias pedernalinas,
een gemoed zoo hard als steen.
p e d e s t / a l , m . voet-stuk; steun; —re, a.
te voet afgelegd (weg), voet-; viaje
pedestre, voet-reis; estatua pedestre,
stand -beeld.
pedi/cela, f. gel. bloeni-steel; —co], m.
('t) hinken, sprong op éen been;,
—cular, a. v. d. luis-ziekte; —'culo,
steel(tje); -—euro, m, lik-doorn-snijdeir;
a. die de verzorging der v æ t e n op
zich neemt; —do, m. buiten-gewone
bij-drage van belasting-plichtigen; best elling, order; —dor, -a, m. f, lastig
verzoeker; —dura, f, 't verzoeken of
vragen (om. iets);, —g6n of —gueno,
a. die maar-al vraagt (om iets); —
giienear, v. tr. maar-al vragen; —
luvios, m. pl. voet-bad; —-mano, m.
en a. m e t - v æ t e n als handen (dieren)j
—mento, m. verzoek-schrift (in.rechten); aj pedimento de, t e n verzoeke van.
ped/ir, v. tr. (i) verzoeken, vragen (om
iets), bestéllen; pedir cuenta, rekenschap vragen; pedir las cuentas, overlegging der rékeningen vragen; pedir
limosna, bédelen; pedir la novia, zijn
„nov;ia" ten huwelijk vragen; pedir
peras al olmo, 't onmogelijke vragen;
a pedir de Jboca, naar harte-wensch;
este articulo $e pide inucho, dit artiikel
wiondt veel gevraagd; —o, m. (lichaams-)wind; —oncular, a. v. d. bloemi-,en røucht-steel; •—lorreraj, f. reeks winden achter-een, of 't geluid daarvan
m. d. rndnd nagebootst; sprong v. e.
paaard teirwijl 't anet-een een wind laat;
—orreta, f. geluid met de lippen dat
een wind nabootst.
^
pedr/ada, f. steen-worp; (t) gooien m.
jsteenen; kokarde; strikje v. rood lint
o p de slaap v. e, vrouw; schirnpBcheut; viene como pedrada en ojo
de boticario, dat komt zeer te pas;
—-ea, f. 't steene-werpen; gegoor m.
steenen v. kinderen tegen elkaar; —
egal, m. steen-achtige plaats, steenveld; —egoso, a. steen-achtig; die aan
steen in de blaas lijdt; —ej6n, m.
grooite losse steen; — enal, rn. vuurBteen-geweer; —era, f, steen-groeve;
—erla, f. édel-gestéenten; —ero, m.
steen-houwer; morder' voor steenen
kogels; juwelier; -—isca, £. grove hagel;
—iscai, m. = —egal; —isco, m.-/en
•'—isquero, m. = _ —isca; —iza, f. =
—egal; en: begrénzing m. droge steen,.
edr/o, in. eigen-naam,
Piet; f am.
picame, Pedro, que picar te quiero,
gezegd v» iem. die ruzie zoekt m. e.
ander die daartoe al gerjeigd is; —

peguera

oso, a. = —egoso; —usco, m. brok
rots; brok steen vooir beeld-hoiuwer;
blok (marmer a, a.).
peer, v. intr. een wind laten.
pcdunculo, m bloem,- én vnmchit-steel.
pega, f. ('t) plakken, aan-plakking; ver-nis v. aarde-werk; f am. welgeslaagde
poets; pak slaag; ekster; saber a la
pega, zijn slechte opvoeding verråden;
ser de la pega, tot de troep behooren;
—dillo, m. verkl. v. —do, in: es
pegadillo de mal de madre, de vent
is niet weg te krijgen; —dizo, a.
kléveng; .besméttelijk; die zonder uitnoodiging-blijft eten; —do, a. fig.
on-ontloopbaar,
åanhoiudend;
stevig
hechtend; estå pegado, 't is er vlak
bij.; —dor, -a, m. f. plakker, aan"plakker, behanger; a. die van r a n selen hoaidit; —dura, f. (het) plakken
of aan-plakking; — joso, a. kléverig;
besméttelijk, ' =
—dizo; en: zacht,
mollig, aangenaam.
pegar, v. tr. plakken, kleven; ranselen;
tegen-aan duwen of birengen; bes n é t t e n (m. e. ziekte); pegar a la
banda, tegen de band spelen (biljartbal); pegar parche, een „koopje"
geven, teléur -stelling bezorgen; pegar
contra una pared, tegen een miuur
aan duwen; toe-doen, siuiten (oogen);
pegarle fu ego, er de brand in steken;
me la ha pegado, heeft me een poets
gebakken; intr, wortel-sehieten; la flor
ha pegado, de bloem is opgekomen;
la idea no ha pegado, 't denk-beeM
heeft niet „gepakt"; no pegué los
ojos «por todo la nache, ik heb de
heele nacht geen oog geloken; r. blijven plakken (v. iem, die met alle
geweld wil blijven éiten a. a.); zich
hechtcn; sterk aan-elkaar kleven; el
mal se pega, de ziekte is besméttelijk;
la voz se pega a les oidos, de stem
t lijft in de ooren klinken.
Pega/§o, m« dichter-ros; ook naam v. e.
sterre-beeld; —ta, f. Am, ==' pega
of pd ets, teléur-stelling.
pegote, ro, pek-pleister; plek of vlek
(b.v. op marmer), „mop"; fig. onsmakelijk gerecht; klap -looper.
pegy/era, £, opgehoopt pijn-hout, voor
p e k ; — em,, n^» pek-verkooper, -inzamelaar; — jal f m. stukje grond dat
iem. aan een knecht laat om het ten
eigen bate bewérken; — jalero, m.
keuter -boer; herder eaner fleine kuidde
a. a e ; — jar, m . = -—jal; —zon, m.
hand-vol vlok-wol;.—nta, f. merk op
•schapen door de eigenaar aangeibracht; '—ntar, v. tr. mer ken (zie 't
vorige).

peinado
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pein/ado, m. kapsel; —ador, -a, m. f.
kapper* kap-mantel; —adura, f. (het)
kammen of kappen; opkamming; kamsci. (aigevallen h a r e n ) ; —ar, v. tx. kammen, kappen; even aanraken, sin. met
rozar (deur diie stroef gaat: peina
al umbral, schuurt tegen de drempel);
talus maken a. d. v æ t v. rots of berg
door aarde weg te nemen; (poet.)
klieven; fig. tooden; kuiischen (stijl"/;
r. 't haar opimaken; —azo, m. drempel,
dwars-hout (v. e. venster); vensterkozijn; —e, m. kam; cortar el pelo
a sobre peine, 't haar boven een k a m
knippen j -^-eria, f. kamme-fabriek a.
a.; —ero, m. kamme-fabrikant, -handelaar; —eta, f .kromme kam (op
't achter-hoofd),
pej/e, m. visch; slimmerd; —emuiler,
m. meer-min; —igtiera, f. .fig. wat
voort-durend hindeimis geeft; es una
pejiguera, 't is 'n eeuwige last.
pel/adera, f, haar-uitval; uitgevallen wol
van vachten in kalk; —adero, m.
broei-ketel (voor , huiden), plaats waaor
men huiden of vachten zoo broeit;
—adilla, f. sniker-boon; kiezel-steentje
(aan 't strand); pl. wol v. gedoode
schapen; —ado, a. kaal, onbegroeid;
—ador, m. hout-peller (die de bast
afpelt) enz.;—adura, f. peiling, schilling, ('t) ontdoen v. d. bast a. a.;
—afustån. m. schooder; —agallos, mu
„balie-kluiver"; — sgatos, m. schboier.
pelag/ia, f. gel. schilfens op 't hoofd,
meer: caspa; soort zee-kwal.
pel/aire, irt werk-man die 't laken kaairdt
(m. e. distel); —airia, f. kaarding (v.
laken); -~aje, m . kleur v. 't haar (v.
d k i en); f am,, plunje, dos; —ambrar,
v., tr. vai- 'i haar ont-doen (huiden);
—ambre, m> haar op 't Jichaam; haairdos; haar van huiden afgehaald; geringc behaardheid; looieirs-kalk;—ambrera, f. behaatrde deelen v. 't lichaam;
't losgaar. der wol in de kalk; haaruitval; looierij; —ambrero, m. leerlooier; —amen, m. f am. = —ambre;
—arr es a „ f. h a a r -piukkerij, plok h a a r ;
— amida of —årriide, f. visch dm op
oe makreei lijkt; ook: soort tonijn. •
pelan/dusca, f. (plaO slet;- —trin, m.
klein boertje.
pelar v, tr pellen, schillen (vruchten),
plukke n (gevogelte), en == berooven,
arzetten; kort afknippen, uit-trekken
(haar)., pelar la pava, (zie pava);
r. de h a r e r of de wol verliezen.
pela/rruecas, f. scheld-woord; spinster; —
za, f. gerste-stroo (half gedorscht);
twist* —zga, £. id. fam.
peld/ano, m. sport (v, e. ladder); —e,
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f. vlucht; —efebre, m. oude stof uit
geite-haar.
pele/a, f. gevécht, strijd, kamp; twist;
venijnige woorden -strijd; afmatting (v.
aibeid); gente de pelea, krijgs-lieden;
no es hombre de pelea, hij is lang
geen vechters-baas; —ador," m. en a.
vechtlustig(e); —ar, v. intr. vechten,
strijden; woorden-strijd hebben; zich
afbeulen; r. met elkaar vechten; —
char, v. intr. veeren of haar krijgen;
esr-boven-op kosmen (ook finantieel);
—le, m. stroo-pop, pop v. lappen a. a.;
speel-goed; onnoozele bloed; —on, a.
en, m. gemeeh (wijn); —te, m. fam.
kaaltians; en pelete, poedel-naakt; —
teria, f. bont-handel, -bewérking; —
tero, m. bont-handelaar, -werker.
pelgar, m . vent v. nåets. . •
peli/agudo, a. met lang en stékelig
haar; nételig (zaak); —blanco^ a. witharig; —blando, a. zacht-harig; —
cano, m. pelikaan; tang v. e. tand-arts;
a. grijs-harig; m. pl. akkeléi; —corto,
a. kort-harig; —-'cula, f., vélletje,
vliesje, schilter (op 't hoofd b . v j ;
—che, m. Am. verzoek o m geld met
de bedoeling 't niet terug te geven;
—chero, m. Am. oplichter; —forrå, f.
fam. lichte vrouw; —grar, v. intr. gevaar loopen.
peli/gro, m. gevaar; estar en peligro,
in gevaar verkeeiren; correr peligro,
gevaar loopen; el enfermo estå de
peligro, de zieke ligt gevaarlijk; sacar
de peligro, redden; quien arna el
peligro, perece en éi, die 't gevaafr
zoekt, komt er in om; al riesgo y
peligro de, op eigen risdco; —groso,
a. gevaarlijk, håchelijk; -—largo, a.
lang-hårig; — illo, m . haartje; haarkloverij; no tiene pelillos en la lengua,
kan goed praten; reparar en pelillos,
op nesterijen letten; echemos pelillos
a la mar, laten we alle twist op-zijzelten; .—Iloso, a. gauw op de teenen
getrapt; piet-luttig; —negro, a. zwarth å i i g ; —rrojo, a. rood-hå,rig; —rrubio, a. • blond(-hårig);--: —tieso, a. met
borstelig haar; —to, m. verkl., zie
—Ho; soplar un pelito, „een haartje weg-blazen" (kind dat daarmee
belooft „zoet" te zullen zijn); —tre,
m. kwijl-woTtel; —trique, m. onnut
Bieraad, fag. mooi pral a. a.
pelffl/a, m. = —azo; — aeeria, f. langzaaraheid; —azo, m.
dood-bedaard
m a n ; zwaar te verter en spijs.
pelo, m. haar, haren; dons (-haar); bont;
vios-zij(de); pluisje; vlekje (in diamant,
metaal a. a.); ziekte a. d, uiers;
paarde -ziekté (a. d. hoeven die af-
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schilferen); pelo de bibaro, beverscort reiger (asch-kleurig); —ada, f.
haar, -bont; a contra pelo, tegen
worp m . e. sneeuw-bal; troffelArol kaik;
't haar op, ongelégen; pelo de cofre
na dar pellada, niet vo<5rt-kunnen;
of de Judas, raad haar; ha ltegado a
—eja, f. vacht;
(volkst.)
publieke
pelo, ds op tijd gekomen; is juist vanvrouw; —ejeria, f. zeemleer-handel;
pås gekomen; montar en pelo, zonder
—ejero, m> zeem-bewerker, -handelaar;
zadel berijden; carne de pelo, vleesch
—-ejina, f. dun v ellet je, vachtje; —ejo,
v. ti. Blåchter; gente de pelo, rijke
m, huid, vel (v. dier of mensen);
lua; gente de medio pelo, kleine burschii (v. iets zachts, v. vleezige vruchgers; venir a pelo, te pas komen;
ten); per der el pelle jo, er de huid bij
tomar el pelo, voor de gek bouden;
inschieten; no cabe en el pellejo,
mudar el pelo malo, zåch beteren;
barst uit zijn (haar) vel; no tiene mås
echar (buen) pelo, 't goed krijgen, er
que el pelle jo, ds vel en been; —ejudo,
boven-op komen; hombre de pelo en
m met kwabbig vel; —ica, f. dek v.
pecho, m a n met „haar op de tanden";
diere-huid; kleed daarvan, dit = —ico,
es largo como pelo de huevo, valt
m. —iquero, iru fabrikant v. of h a n d e dood op 'n cent; no le ha tocado al
laar in dekens v. diere-huid; —iza, f.
pelo^ de ropa, heeft 'm niet aangepels, -mantel, -jas; —izcar, v. tr. knijpen,
raakt; cambiar pelo a pelo, gelijk-op
een stukje afnemen; weg-kåpen, ontariiilen; el pelo le reluce, hij (zij) is
futselen; peuzelen; (zeet.) pellizcar el
gelukkig; la cosa tiene pelos, d e zaak
viento, tegen de wind inkrimpen; r.
is néteiig; -~'n, a. kaal; berooid;
•erge spijt hebben; hartstoehtelijk naar
schråperig, inhåldg; —neria, f. berooiddets verlangen; —izco, m. kneep(je);
heid, ellende; —silla, f. haviks-krutd
fam. zieortje, sikkepitje; beet (m. d.
(giftig voor schapen); -—so, a. —
tanden); spijt, wroeging; pellizco de
pcludo; —ta, f. bal; kogel; kaats-ba!,
mon ja, klein bitter-koekje; —6n, m.
-spel; (volkst.) publieke vrøuw; ballondiange pels; en: Am. schabråk bij wijze
netje (om op te laten); dejar en pelota,
v. kussentje.
geheel berøoven; en pelota, moederpen/a, f. smart, pijn; straf; linten hals naakt. juego de pelota, kaats-spei,
sieraad waarvan de uit-einden op de
-baan; rechazar la pelota, d e b a l t e r u g borst; boven-nok (v. e. ra);
bajo
werpen; —tarl, ra. bal-speler; —tazo,
pena de muerte, op doods-straf; me
rn. bal-worp; —te, m. geite-haar (ora
da pena verlo, 't doet ine pijn het te
op t e stoppen); —tear, v. intr. wat in
zien; ordinaria, dood-straf; a duras
't wdlde-weg kaatsan .voordat . ' t . s p e i
penas, met veel moeite; —acho, rn.
begint; hårre-warren; over-hoop smijkuif; pluim, veder-bos; fig. héog-moed;
ten; twisten over de posten v. e. réke-<
—ai, a. straf-, b.v. cédigo penal, straf'(ning; r. hårre-warren;—tera,f. vrøuwewetboek; —alidad, f* onderhévighedd
ruzie; —teria, hoop of partij ballen;
aan straf; nårågheid; —ar, v. tr. strathoop vu 1-haar; —tero, m. balle-maker,
fen; intr. lijden; in pijnlijke afwach-fabrikant; hij die ze de spelers aan- |
ting zijn, kwijnen, lang lijden; zåch
geeft; ruzie, rede -twist, dan ook wel
afkwellen, minne-pijn
lijden; r. ge= pelotera; — tica, —tilla of —tita,
vociig zijn voor een ånders leed;
f. verkl. v. pelota; —-t6n, m. vergr.;
—åtes, im. pl. huds-goden; fig. eigen
e n : plok verward haar; peloton (soldah a a r d ; —ca, f. prikkeldg blad (v. d.
ten); troepen-afdeeling; troep menschen.
distel); fig. geesel a. a.; —car, v. tr.
pelt/re, m. mengsel v. tin en lood;
een veroordeelde m. d. geesel of
—rero, m. tin-handela ar, fabrikant v.
zweep a. a. åf-ranselen; —caza, m.
tinnen voorwerpen.
geesel-slag; —udo, a. met prikkelige
pelu/ca, L pruik(-drager); fam. echar
blåderen; —dejo, m.
schaam-haar;
una peluca, de les lezen; — c6n, m.
bangert; —dencia, f. ruzie, twist; —
vergr.; en: fig. die een groote pruik
denciar.. v. intr. ruzæ-maken; —dendraagt; —do, a. behaard, ruig; m.
ciero, m. twist -zoeker.
rnat v. zeer lange • geklopte biezen;
pend/er, v. intr. hangen; afhangen; es©
—querfa, f,
kappers -wdnkel, -zaak,
pende de su llegada, dat hangt van
pruike-winkel; —quero, m. kapper;
zijn komst af; —iente, fa helling!, glooa pruike-maker; —sa, f. of —silla, f.
ing; rn. oor-hanger; a. hangend, Ijoodons (op vrucht b.v.); haartjes (v.
pend: cuentas pendientes, loopende
linnen-goed).
rékeningen; —il, m . omslag -doek;
pelv/is, m. gel. bekken.
tomar el pendil, heimelijk vluchten;
pell/a, f. bal (vooral sneeuw-), balletje,
= —ingue; — 'dola, f. slinger: reloj
k M t j e ; aardiig sommetje; boven-léer;
de péndola, slinger -cuur-werk; —olaje,
Sp.
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m. prijs-recht op alias wat aan booard
v. e. buiit-verkiaard schip op 't bo vendek is; —olear, v. tr. heen-en-weer
doen slingeren; r. 'slingeren; —olista,
in. mooi-sehrijver; -—olon, m. wigvcrmjg stuk hout als schoor; —6n, m.
vaandel, ståndaard, vlag (v. schepen
a. a.); miter-vaandel; uit-hang-bord je;
over-gebléven lapje; boomen die men
van 't kappen uit-slmit; imager e groote
slordige vrouw; min mensch; —'uto, a.
(at)hangend; m. slinger -uur-wetrk, dat
de gemiddelde tijd aangeeft.
pen/e, m. gel. mannelijk lid; — eque*,
m. fam. dranke-man die sling ert; —
ique, m. , ; penny", ook Duåtsch „pfennig''; —etrable, a. door-dring-baar;
—etracion, f. dooir- of indr(imging(svermogen); scherp-zinnigheid; —etrador, -a, m. f. en a. scherp-zinnig
(mensch); —etrante, a. door- of indringend; —etrar, v. tr. door dringen,
dringen door of in iets, fig. doorboren; penetrar el corazon, 't hart
doorboren; dooirgronden; intr* binnen dringen, in-gaan; r. zich door-dringen
(v. e. waarheid b.v.: de una verdad);
—-etrativo, a. wat gemakkelijk in- of
ddor-dringt; —igero, a. (poet.) gewiekt; —insula, f, schier-eiland (vooral
't Iberiisehe); —imsular, a, v. e. of v. h.
sichier-eilamd.
peniten/cia, f. boete(doening); beroaiw,
boetvåardigheid; —-cia!, a. boete-, v.
boete of boet-vaardigheid; —ciado, -a,
m. f. boeteling, -e; tot boete veroordeelde; —ciar, v. tr. (zie vor.); —
ciaria, f. amt v. boete -oplegger (pariester), v. d. priesteir belast met het
opieggen v. bepaalde boete -doenmgen;
—ciario, m. die prieser (zie vor.); —ta,
f. béetelinge, biechtelinge,. boet-våardige; —te, a. berouw-vol, boet-vaardig, boetend; m. biechteling, boeteling.
peno/Ies, m. pl. in-képingen a, h. uiteiride v. d. ra's om zeilen vast te
sjorren; —so, a, pijnlijk, smartelijk;
zwaår (arbeid).
pens/ado, a. voor-zien (— vooruit-gezien); opzétteJijk;; voor-bedacht; caso
pensado, geval met -voor -bedachten rade; de pensado, met opzet; de caso
pensado, met voordacht; —ador, -a.
m. f. denker, -sterj, a. na-dénkend;
—amiento, m. gedachte, denk-beeld;
denk-vermogen; viooltje; en un pen8 amiento, in een ommezien; ni por
pensamiento, ,,geen denken a a n " ; —
ar, v. tr. (ie) denken, uit-denken; o-veirdénken, nå-denken over, meenen, gelooven, dar en que pensar, te denken
geven; sin pensarlo, of sin pensar en
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ello, zondear erbij te denken; sin pensar, onverwacht; —ativo, a. peinzend;
—il, m . afhangende tuin, lust-hof;
—ién, f. pensioen, jaarlijksche uitkeering; afgemat-heid; pansion bancaria,
lijf-rente door bank uitgekeerd; —
lonar, v. tr. pensioneeren; —-ionario,
m . gepensioneerde; —ionista, m. gepensicneerde die pensioen van staat
of vorst geniet.
pent/agrama, m. notebalken; —ateuco,
m . Pentateuch (de 5 b o e k e n v . Mozes);
—ecostés, m. Pinksteren.
penultimo, a. voor-laatste.
penu/mbra, i. half -donker; over-gang van
lieht tot donker (v. e. schilderij);. —
ria, f. behoeftighedd, nood-dxuft.
pena, f. irots(-maissa); —ascai, m. rotsgevaairte, opståpeling; fig. hobbelige
weg; —^^asco, m. rots; groote rots;
—ascoso, a. rots-achtig; —'ola,
f.
schrijf-pen; —6n, m. alleen-ståande
rots, b.v. penon de Gibraltar.
peén, m. voet-ganger; knechtje (b.v. bij
m'e*tiseliaaT); arbeider; pion v . ' t sehaakspel, damschijf, en =?' peonza; —(on)ada, f. dag-mansch, -werk,-huur; ook:
tr&ep pionniers die samen arbeåden
(soldaten), ploeg werk-lui; pagar la
peonada, met gelijke munt betalen;
ploeg arbeiders; arbeids-loon; —ero,
gfinie-soldaat, pionnier; baan-breker;
—ia, f.
pioen-roos;
—za, f. tol
(speel-goed).
peor, a, en adv. erger, sleehter; lo peor
es que no quiere corner, 't ergste is
dat hij niet wil eten; estå peor que
esfaba, 't is nbg erger d a n 't al was;
de mal en peor, van kwaad tot erger;
tiabla peor que V., hij spreekt slechteir
d a n u; peor que peor, dat 's nog al
erger; tanto peor, des te erger; — ia,
f, verérgering, (b.v. v. e. zieke); —
mente, adv. des te erger.
pep/erino, m . grijze bouw-steen; vulkanisehe toif-steen; —iån, m. Am. P.
schotel v. rijst of gestampte mais; en
= pipån, -id. v. gevogelte m. spek en
gest. amandelen; —inar, m. zaai-bed
voor komkommers; —inillo, m. augurkje; —ino, m. komkommer; pepino
del diablo, wilde komkommer; no se
me da un pepino, 't kan me geen lor
sehelen; —ita, f.'pdp; pit, kern; klomp(je) metaal; viva la gallina con su
pepita, laten we niet ontmoedigd zijn;
no tiene la pepita en la lengua, ze is
niet van de tong-riem gesneden; Josefina; —ito, m. Jef, Jozef; —itoria, f.
kippe -ragcut, gehakt, rommel-zoodje,
poes-pas; —on, m. watermeloen, _==
sandia.
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peptico
peptico,".», spijs -vertering' bevorderend.
pequefi/amente, adv. klein-geestig', armzalig ; -ez, f. kleinte, klein-held:
minheid (handekng): onbeteekenend-,
onbeduidend-heid; gering-heid, kleingeest:igheid; -0, a. klein, min, gering;
klein-geestig.
per/a, It peer; sik: dar para peras,afstraffen (kind); escoger como entre
peras, de vrije keuze hebbenjponer las
peras a cuatro, in 't nauw brengenj
-ada, f. pere-gelci; -aI, m. pereboom; -aleda, £. pere -boom-gaardt
-alejo, m. soort witte populier; -altar, v, tr. een parabool-vormige koepel
bouwen; -alto, m. gel. hoogte; -an66ft, m. kleine ge1e pruim; groote Insche waaier ; Iam. lang mensch.
perc/a, f. baars; -ai, m, perkalj
alina, f. gekleurd glad perkal;
ances, m, pl. verval (v. bedienden):
bij -inkomsten; tegen -spoed; -afador"
-a, m. f. en a~ behoedzaam(mensch);
-atar, v. intr. denken, meenen, zorgen
VOOf; r. zich in-acht nemen.
perc/epcion, f.waa:r-neming; gewciaT-wolf
ding: begrip; -eptible, a. waar-neembaar ; -eptivo, a. waar-ncmings-iaentido perceptive, .waar -nemings -vermo ge!1;. -ibible'f ~. te innen (bedrag);
-lblt, v, tr.waar-nemen; ontvangen,
innen(g:e1den).
per/cuciente, a. treffend, verwondend!
-cusion, f. scoot, botsing; slag; terugkaa:tsing; -cusor, m. dader v. e.
aanval; slag· v. e. V'll'Utrwapen.
perch/a, f. zit -stoik; kap -S[o!k; rek; lange
61:'aak; schippers-boom; patrijze-stlfik;
teeken a. e. barbiers -winkel(m. e.
scheer:-bekken er-;aan); pI. (zee't.)V1rang'en; -,ada, f. rij vogels op zit -stalk;
-a,r, v. tr. op 't droog-rrek hangen
(laken :in fabriek); r. zilch haag op neil:S
neer -zetten.
perdjedero, m. gel.egenheid of aanldding
tot verlies;. -edor, -a, m. f. vediezer,
v,e;r1i,ezende pa~ij (spel); -ert v. tr. (tie)
v1er1i1eze n; rois-Ioopen (l1:rein b.v.); perder un pleitUt een prclces vediezen; tegIT6nde-richten; vetr16ren doen gaan;
qntt. in. waarde vediezen; perder de
Vista, utit 't lOog ve:r1ie.z'en (iem.); echar
a perder una cosa~ ~ets. bederven;
ech:ar a perder una j.oven, een jong
meisje ongelukklg maken; perder pie"
geen gro:nd meer rrak;en; tener que
perder, c.ets te vell"l~ezen hebben; perd~
el color, vlerschlie1en (zaak of pe!I'soon);
perder 109' colores, zijn. (gezonde) kLeur
verlli,ez,e:n; perder los estribos, .het hoofd
vediezen; r. vle1rdwalen, misloopen, tegr6.nde -gaan; elkaar kwijt -ifa;ken (~. ge4

peregrinacion

drang), erin verdwaaldraken (lastige
.zaak), verloren-gaan (eigenschapperr a.
a.); ......ible, a.iverliesbaar (procesj] ici6n, f. verdoemenis, verderf; ver'kwisrting; -'ida, f. verlies, schade;
aflaat (v. water), plaats waar't wegvtoeit of a£-loopt; obrar con perdioa.
met vermes werken: ir a perdidas y
ganancias, winst en verlies dee1en;
perdida por goteo, verlies door lekkage;
perdida de sangre, bloed-verlies; delar
perdida, verlies gcven; -idamente,
adv. harts -toohtelijk, hevig; esta enamorado perdidarnente, hi] is. dol verlli~fd; -idizo, a. niet te vinden; -idet,
a. en p. p. verloren; verdwaald: verdorven; dol verliefd: muter perdida,
vrouw v. slechte zeden; una perdida,
'n lichtekooi; .-idoso, a. verliezend,
a. d. verliezende kant; -igar, v. tr,
weer op-warrnen (vleesch), even {[OOtsteren (patrijs ); fig. maat-regelen nemen
om plan te doen slagen; -ig6n, m.
mannetjes -patrijs (als 10k -vogel); ver kwistend long-mensch; pl. schroot, hag,el; -igooada, f .. schroot -schot; igQnera, f. schroot -tasch; -iguero, a.
in: perro perdiguero, patrijs-hondt imiento, m. = -icion en' -'ida.
perdiz, f. patrijs: perdiz macho of perdiz
ga;rboln, mannetjes -p.; perdlces en campo raso, iets onbereikbaars; la perdiz
Con la mano en la narlz, een patrijs
moet een Iuchtje hebben, wil. hij goed
zijn.
perdon, rn, v.ergiHenis, kwijlt-scheldihlg' (v.
stffaf); pedir perd6n, vergliHenis vTageln;
Ie pJdl1); a, ·V. mil. perdon'es, ik vra.ag 1ll
diulizend-maalexkulli's; con perdones de
V., metuw wel-nemen.
perdon/able, 31. vergeeflijk; kwijrt: te EcheIden; -ar, v. tr. verrgeve;n; kwijt -scherden (5trraf); -avid as, m. snoever,
~bune-bak.

perdjulario, a.

nalatig,. slolfdig; m. f.
verkw;islter; Am. loshoJ, .lichthoofd;urable, a. eCi~wig(-durend), onv,ergankelijk;es la vida perdurable, 't ,eindigt

niet.

per
v. intr. lui'eren; tr. uit ltuliheid
op de lange baan schu~ven; -ede:ro,
a. sterrfeIijk; m. honger~oo!fd; -er, v.
antr. 6mkomen; be!Zw~jken; vergaan,
veTvaJLen; r. Vlllrjg verlangen; -:imiento, m:. ('t) vetrgaan, ('t)omk,omen; ver~
kwijllling, v,e['-smachtin~.
pere/grinaci6n, f. VetI"a:e :reis, pelgr.ims.
:tocht; -grinamente, adv. heel' hijzon~
derr, z'eldzaam aardti'g of he.kolQlrlijk;
___grino, a. zi,e vor.; en: te'1'-bedevaart
gaonde; :trekkend '(vogel}; impresiones
p,eregrinas, vlucht1ge indTukken~ m.
1ecjear,

perendeca
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bede -vaa rt -ganger; — jil, • m. • peter -sélie;
pl. titels; overdreven^ itood.
peren/deca, f. hoer; —dengue, rn. 6orhanger; pl. (vrotuwen-Uooa-; fig. omslag, last; —gano, m. f. Dinges: fulano,
mengano, zutano y perengano, Jan,
Piet of Klaas; —al = —nal, a. =
—'ne; ook: krankzinnige die geen héldexe oogenblikken heeft; —e = —ne,
a. besténdig, geståddsg, eeiuwig-durend;
overjårig; fuente perenne de poesia,.
besténdige bron v. poézde; loco perenne, — —nal 2; —nidad, f. gestådighedd,
besténdåghejid, eeiUiwig-durendheid;, lange
duiur;
—nizar,
v. tr. besténdigen,
vereeuwigen, steeds doeri voortduren»
—torio, a. nadrukkelijk.
perez/a, f. luihedd; —.oso, a. lui.
perfec/cién, f. volmaakt-foeid, vol-making; voltooddng (v. e. gebouw b.v.);
con perfeccién, uitstekend; —cionamiento, m. volmåkd,ng, åfwérking; —
denar, v. tr. volmåken, voltooien; r.
zich volkoimien bekwamen; —-tamehte,
adv. uitstekend, best; —tible, a. vootr
volmåking vatbaar; —tivo, a. tot volmåking mede -werkend, leidend, volmåking bevorderend; —to, a. volmaakt;
af, åfgewerkt; pretérito perfecto, volm.
veirleden tijd van 't Spaansche werkwoord.
perfi/ciente, a. volniåkend; —dia, f. trouweloosheid; valsehhedd; '•—do, a. trouweloos.
perf/il, in. profiel, doorsnede; —iladura,
f. ornilijning in doorsnée; —ilår, v. tir.
in door-snede voor-steilen; zich ter
zijde plaatsen zoodat men mdnderoppervlak vertoont; —-oracion, f. doorboring; —orado, a. m,et gat of gaatje
erin; —orador, a. die doorbooirit of 'n
gat maakt; —orar, v. tir. door-boren,
ergens een gat of gaatje in maken;
—oratlvo, a„ ddenend o m te doorboren,
'n gat of gaatje ergens in te m a k e n ;
—Ufiiador, -a, m. f. reuk-werk -maker
of -handelaar, parfumaur; a. ge-urig
makend, door-géurend a. a.; —umar,
v. tr. geurig -maken, dooirgéuren, parfum-eeren; —urne, m. geoir (aangenaam); reuk-werk; Teuk, laicht; suave
perfume, zoete geuar; —umerfa, f. reukwerk-fabriek, -winkel; —»umero, -a,
m. f. =
—umista; m. f. reuk-werkmaker, -handelaar.
perfunctorio, a. slordig gemaakt; zoo
maar zonder er veel aandacht aan
ite geven.
pergamin/eria,
f.
perkamént -fabriek,
-handel; —ero, m. perkamént-maker,
-handelaar; —0, m. perkamént;, pl.
stukken, ,beschedden.

perjudicar

per gen/ar, a. zich spitsen, slim uitdenken of v e r z i n n e n ; — 0 , m. handdgheid,
bedrévenheid.
peri/cardio,. m. (ontleedk.) hart-vlies; —carpio, on,, vrucht- of zaad-hulsel.
pericia, f. ervåren-heid.
Peri/co, rn,, eigennaam (Pietje); Perico
de los palotes, Meneer Dinges, hoe
heet hij ook weer?
peri/co, vlok valsch haar („toer"); kleine
Arnerikaansche. groene papegaai; —
c6n, rn,, zeer groote waaier; Argen•tijnsche volks-dans; —• cråneo, • m. bekkenéel-vlies; —dromo, m. peridroosm,
gaierij tussenen zuiilen en miuren; overdékte wandel-gaierij; -—feria, f. gel.
omtirek; —folio, m. kervel; pl. vrouwen-tood, tooi-zaken; ook —follos; —
frasear, v. itr. en intr. omschrijven,
ompraten; uitleggen; —gallo, m. onderkinnet je; breéd hel-rood lint; lange
schrale gestalte; (zeet.) bl6k-katr61,
takel; —geo, m.
(sterrek.) stand
dichtst bij de aarde; —helio, (sterrek.)
stand dichtst bij de zon.
perill/a, f .peerrje; knopje; sik; zadelknop; (zeet.) mast -kloot, fam. viene
de perillas, dat komt uitstekend te
pas; —ån, m. ,fam> schelm; (iron. en
vriendschappelijk) buen perilla, goeie
kerel; —o, rn. zoet broodje.
perfmetro, m. (meetk.) omtrek.
peri/neal, a. (ontleedk.) van 't perdneum;
—neo, m. (id.) bil-naad; —noia, f.
slinger-itélletje;
lévenddg klein
dik
vrouwtje; —odicidad, f. (het)periodiekzijn; —odico, a. perdodiek;; 01. tijdschrift, blad; dag-blad; —odista, m. f.
dagblad-Stchrijver, publicast; —'odo, m.
periode, tijd-perk; om-loop (v. e. ster);
(geneesk.) verloop (v. koonts); —osto,
gel. m. been-vlies; —patético, a. peripatetisch, om-loopend of -wandelend;
ni. åanhanger der filozofie v. Ari&^
toteles.
peri/pecia, f. lots-wisseling; pl. wederwåardigheden; —puesto, a. op-gedirkt,
opzichtig aangekleed; —quillos, m. pl.
siudker-goecl; —-quif.o, m,. === perico;
"Hscopio, rn. perdskoop (v. ooderzeeérs);
—stilo, m. zuiilerf-voorhajL, -gang.
per/Islam, (Lat. = por esta), fam. quedarse per istam (ook estar of dejar),
zonder eten.
peri/to, a. ervåren, bekwaam; m. deskundige; —toneal, a. (ontleedk.) budkvlies-; —toneo, ni. (id.) buik-vliies;
—tonitis, f. buik-vlies-ointstéking.
perju/dicar, tr. benådeelen; —dicial, a.
nadéelig, schadelijk; —icio, m. nådeel,
schade; onrecht; —rador, -a, m. f. en
a. mein-éedig(e); == —ro; —rarse, v.

perla
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r. mein-éeddg zijn; —rio, m. mein-aed;
gebroken woord a. a.; —ro, a. woordbreukig.
perl/a, f. parel; hablar de perlas, heel
mooi spreken; —adura, f. knobbeltjes
c p berte-gewei; —åtico, a. die de
vallende ziekte heeft; —esla, f. valJende ziekte; —engar, v. intr. (zeet.)
in zee steken; —ino, a. parel-grijs.
perman/ecer, v. intr. Hyven, verblijven,
vertoeven; stand -hoiuden; —encia, f.
aanblijven, vooantduring, verblijf; —
ente, a. blijvend; besténdig.
perme/abilidad, f.
door-dringbaarheid;
—able, a. door-dringbaatr (vooiral vooir
vloei -stoffen).
permi/si6n, f. verléf, vergunning; por
permisi6n de Dios, als God wil; —so,
m. verlof; pedir permiso, verlof of vergunning vragen; tengo permiso de mis
padres, ik heb verlof van mijn ouders;
con permiso, met uw verlof; —stien,
f. bijménging» —tir, v. tr. toestaan,
veroorloven, vergunnen, toe-laten.
permut/a, f. måling, wisseling; —ab!e,
a. .-spuilbaar, verwdsselbaar; — acién, f.
(kanoniek rec-ht) mil v. kerkelijke beneficién; (alg*) percmiutåtie; —ar, v. tr.
milen, omwåsselen; permuteeren,
pern/ada, f. harde stoot met het been;
bokke-spirong; —eador, -a, <m. f. goede
looper; die maar al bokke-sprongen
maakt; —ear, v. intr. bokke-sprongen'
maken; —era, f. pijp v. e, broek;
—eria, a,
f.
verzåmeling
bouten
of klink-nagels; —etas, f. pl. in:
en pernctas, met bloote beenen; —
iabierto, a. wijd-beens (onder 't loopen); —-icioso, a. verdérfelijk; zeer
sehadelijk; .—igon, rn. gekonfijte Genueeisehe pruim; —il, m. ham, en =
pernera; —io, m. hengsel (v. deur
of raam); — iquebrar, v. tr. de beenen
breken; —ituerto, a, f am. krom-beenig.
pero/o, «i. (ijzeren) boiut of klink-nagel;
—octar, v. intr. ©vex-nachten; de nacht
wakende door-brengen.
pero, m. groot sooart appel in peer-vorm;
tqon]. maar, doch; m. „maar", bezwaaor:
fiay un solo pero, er is een enkele
j/maar"; es liermosa sin pero, ze is
mooi zondear dat er iets op a an te
merken is; —grullada, f. f am. waarhedd „als een koe", gemeen-plaaits;
—grullo, m. onmogelijke vent met
zoitte invallen.
per/ol, m. ontzagg. peer-votrmåge ketel;
—6n, m, Am. M. == pero (appekoort);
•—oné, m. kuk-been; —oracion, f.
slot-som; boog-dxåvende redenéering;
—©rar, vintr;., veel omhaal v. woorden
gebruiken; samen-vatten, tot ©en slot-
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som komen; —orata, f. vervélende
tdé-spraak;
—»ote, ni. verkl. soort
wrarage peer; —oxidado, a. per-oxidaat; —oxido, m. péroxid; —pendicular, a. lood-recht; —pendiculo, m.
lood-lijn.
perpe/tracion, f. (redhtst.) vol-v6ering;
—trador, «a, (id.) in. f. dåder (v. e.
mdB-daad); —tua, f. wditte stroo.-bloem;
—tuation, f. besténdiging; voort-zetting; ver-onéindiging; —-tuån, m. duurz.
wollen stof nit. Portugal; —tuar, v. tr.
besténdigen; in 't oneindige voor.tzetten; —tuidad, f. eeuwog-durend-heid;
—tuo, a. besténdig.
perp/lejidad, f. verbijsterdng, groote verlégenheid; —le jo, a. verbijsterd, %i
groote verlégenheid; fam. beteuterd;
—unte, m. borst-lap, gewatteerd wambuis.
perquirir, v. tr. naspoiren.
perr/a, f. teef; fam. soltar la perra, de
huid verkoopen voordat de beer geschoten is; perra chica, vijf-céntimostuk; —ada, t. troep jacht-bonden;
fam. gemeene istreek; —amente, a.
fam. gemeen, fielitedg enz.; —azo, m.
veirgr. grooite hond; —erique, m. fam.
twist -ziek, kribbig; —era, I. honde-hok
(voor jacht-bonden); bonde -baantje; m.
f. wan-betaler; f. ouwe knol; fam. kinderdrifit; —eria, f. taroep v. allerblei bonden; pl. decir pcrrerfas, onbébbelijkbeden zeggen; — ero, m. soort kerkwaichter; waker over ^de jacht-honden;
grooit bonde-liefhebber;
—ezno, m.
jonge
gespeende
bond; —-illo, m.
(verkl.) hondje; haan (v. 't geweer);
perrillo de falda, schoicit-hondje; perrillo
raposero, døs-ihondje (voor vosse -jacihJt).
perro, m, bond; rekel; de aguas of
de låna, poedel; de muestra, jachthond; de presa, bul-hond; guion,
die de troep jacht-honden leiidt; de
ayuda of de Terranova, Newfaundlander; de busca, speur-hond; faldero,
schoot-hondje; de ojo, „s,taande" hond;
lebrel, hazewind(-bond); fam. un perro
de negocio, een beroerd zaakje; perro
de todas bodas, klap-looper bij pretof smul-gelégenhédein; por dinero baila
el perro, met gald doe je veel; echar
a perros,. weg-smijten; su fue com®
perro con cencerro, is af-gedropen
a. a.; a otro perro con ese hueso,
vertél dat aan je grootje; perro grande
(of gordo), tien-céntimo-stuk? —una,
f. honde-brood; —uno, a. alleen in:
olor perruno, bonde-lucht, -reuk.
pers/a, m. f. Pens, Perzis,ebe; a. perzoscb,
v. Perzié» (Pers)ia ( , f. Perzié.
perse/cucién, f0 vervolging, acbter-vél-

persiana
ging, vijandelijk opfcreden; fam. plagerij; —guidor, -a, m. f. vervolger,
-sier, kweller, -ster; —guimiento, m.
achter-volging (v. d. vijand, v. misdadigers a. a.); ir en perseguimiento
de..,, achter-veigen, na-zetten; —guir,
v. tr.
(i) achter-volgen, vervolgen;
(achter)nå-zetten; iem. plagen, „zoek e n " ; —veranda, f. vol-harding; —
verante, a. volhårdend; —verar, v. intr.
volhården; si perseveras en ello jbuen
provecho! als Je daarmee voort -gaat,
wel bekome heit jei si persevera a
mentir..., als bij (zij) volhoudt te
liegen.
persi/ana, f. zénne-bind, open-slaande
jaloezie; soort door-stakte stof, marcelline; '—co, m. soort perzik(boom);
—gnarse v v. r. jeejn krttjs slaan (R. K.),
fam. sterk verwonderd zijn, verbluft
staan.
persist/encia, f. aanhéudendheid, v61houd e n ; —ente, a. (aan-)blijvend; —ir,
v. intr. åanhouden, vol-houden, volhården; bij iets blijven; persistir en su
modo de pensar, bij zijn denk-wijze
blijven.
person/a, f. persoon; quiero presentarme
en persona, ik wiil oie persoonlijk a a n melden, (bij hem) vervoegen; buena
persona, aangename verschijning, hacer
de persona, doen alsoJt men een persoon van gewicht ås; de persona a
a persona, v. aangezicht tot a a n g e z k h t ; persona de cuenta, persoon
v. beteekeniis; —aje, m. personage,
persooo; iem. v. beteekeniis, persoonlijkheid; un personaje, z e k e r i e m . ; — a l ,
a. persoonlijk; m. personeel; perséonlijkheid; el personal docente, het onderwijzend personeel; — alidad, f. persoonlijkheid; persoonlijke beleediging,
toe-speling; —alismo, rna. zelf-zucht;
—alizar, v. intr. persoonlijkheden zeggen;
persoomlijk
voorsitellen; r.
(rechtst.) een verzoek-scbrift a. e.
recbt-bank indienen o m afschrift v. e.
a k t e ; — almente, adv. persoonlijk; -—
arse, v. r. zieh vervoegen; —eria, f.
zåak-waarnémer-schåp; —ero, m. proktureur; —ificaci6n, i. vex-pers6onlijking; —ificar, v. tr. ver-pers6onlijken;
persoonlijk voorstellen; —illa, f. verkl.
mienschje, aarddg persoontje.
perspect/iva, f. perspektief; vér -gezicht,
verschiet; lener en perspectiva, in
't vooruit-zdcht h e b b e n ; —ivo, a. pers.
pektiet, ki *t verkort; vista perspectiva, versehiet-zicbt, perspektief; m.
die de perspektief bestudeert of onderwijst.
perspic a d a , f. scherp-zfnnigheid; seherpe
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blik, doorzicbt; = — acidad; —az, a.
scherp-zinnig; scherp v. gezicht, v.
gehoor enz.; —uidad, f. duidelijkhedd; —.
uo, a. helder, duiidelijk; Haarblijkelijk.
persua/dir, v. tr. overtuigen, overréden;
ever-halen, bewegen (tot, a ) ; r. zich
overtuigen; —sible, a. te overtuigen,
6ver te halen, over-réedbaar; —siva,
f. over-redings-kracht; —sivo, a. overtuigend, over-rédend, die weet over
te halen.
perten/ecer, v. intr. (toe)behooren; toekornen; —encia, f. aanhoorigheid, bij behooren; pl. aanspraken.
pértig/a, f. of (pertig)al, rn. staak,
lange lat; —o, rn. boom (v. e. rijtuig).
perti/gueria, f.
dom-koster-schap; —
guero, rn. dom-koster; —nacia, f. stijfhoofdigheid; hals-stårnighedd; —naz, a.
hals-stårrig; zeer duurzaam; —nente^
a. passend, behoorlijk, bij-behoorend;
—nentemente, adv. id.; e n : naar den
aard, als deskundige.
pert/rechar, v. tr. verstérken, v. voorraden a. a. voorzien (stad); uitraisten,
itoerusten; —recho, mi., beter pl. krijgsvoorraad, 4oerusting'en (v. e. plaats);
toestellen, werktuogen,
dnsttruménten
(voor bewérking); —urbacién, f. ontstéltenis, beroening, storing; —urbador, -a, rn. t. die of wat stoort; a.
storend, in-beroering-brengend; —urbar, v. tr. stoiren, in beroering birengen; in de war breingen.
Peru, m. Peru (staat in Z. Am.).
peru/ano, -a, ia. f. Peruaan-sche; a.
Peruaansoh, v. Peru; —étano, m,. wilde
pereboom; —lero, a. (plat) in Peru
gemunt (geld); m. rijke oiud-gast uk
Peru.; —viano, a, s. en a. = —lero, m.
perver/sidad, f. verdorvenheid, sleclitheid; —sien, f. omzetting v. goed in
kwaad; slechtheid; —so, a. .verdorven,
doortråpt slecht; —tible, a. låcht te
bedérven of te verdérven; —timiento,
m. =
—si6n; —tir, v., tr. (i. ie)
bedérven, verdérven, op de slechte
weg brengen; el vino ha pervertido BU
buena [ndole, de wijn heeft zijn goed e n . a a r d bedorven.
pes/a, f. gewicht (stuk metaal om te
wegen a. a.); pesas y medidas, maiten
engewichten; conforme caigan las pesas, dat k a n er naar wezem; —acartas,
m. brieve-weger; —ada, f. weging, en
zie —adilla; —adez, f. zwaarte; langdrådigheid (b.v. van rede.-voering),
vervélendheid; logheid^ långzaamheid;
flauwheid
(in prijzen); —adilla, f.
nacht-merrie; —ado, a. zwaar; log;
vervélend,
zwaar-op-de-hand,
langzaam; onhebbelijk grappig; —ador,
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-a, m i . wéger; weeg-schaal; —adumbre, f. leed; spijt; verdriet; dar pesadumbre, leed aandoen; —'ame, rn.
rouw-beklag; dar el pésame, of un
pésame, deel-neming betudgen; —ante,
m. „wdchtje" (als de helft v. e.
gram); —antez, f. = —-adez; -—ar,
v. tar. wegen; over-wégen; intr. zwaar
zijn, drukken, tot ieimands last zijn;
mal que le pese ...., al doet hij (zij)
ook nog zoo'n rnoeite ...; me pesa
en el alma, 't doet me dnndg leed;
rn. spijt, leed; a pesar de, ten spijt van,
ondanks, niet-tegen-ståande, in weerwil van; a pesar suyo, zijns ondanks;
lo hice con mucho pesar, deed het
zeer tot mijn spijt; —aroso, a. berouwvol, spijitig; verdrietig.
pesc/a, f. visseherij, vdsch-vangst; wat
op-gevischt ds; gran pesca, zee-visseherij; —aderla, f. visch-anart; —adero, -a, an. f. visch-handelaar; —
adilla, f. jonge kabeljauw; —ada, f.
kabeljauw; ~ a d o , in. visch (als voed&el, tegenover pez); de mar, zee-visch,
de rio, rivier-visch; pescado flor, zeenetel; saladø, gezoiuten visch; —ador,
-a, m. f., visscher, visch-vroorw; —ante,
m. kraan (om te tillen); bok (v. e.
rijtuig); tegen-wicht bij tooneel--verandering; —ar, v. .tir. vissenen; f am.
op-pikken, snappen; op-d<udkelen, te
pakken krijgen; pese ar en rio revuelto,
in troebel water vdschen; — ozada,
ot —ozon, mi. nek-slag; —ozudo, a.
dik-hålzig; —uezo, m. fam. hals, nek;
erguir el pescuezo, de boirst opzetten;
agarrar por el pescuezo, bij de nek
pakken; tarcer el pescuezo, de nsk
oimdraaien; — uno, m. wdg, keg.
pese/bre, m. ruif; krdb(be), våex-trog;
jong-gezélle-tafel; fam. tengo buen
pesebre, ik heb goed mijn natje en
mijn droogjej —brejo, verkl.; m. tandkas (v. e. paard); —brera, f. heel stel
ruiven, krabben of faroggen; —br6n,
rn. bodemi v. e. rijtuig; —ta> £• (Spaansche zilveren miyit v. 160 eéntimos
== 4 reales (de veilen).
pesi/llo, rn. goud-schaaltje; —mismo, m.
zwarit-gålligheid; — m s t a , m. pessimist;
'—mø, a. zeer slecht, * he el leelijk;
objetos de pésimo gusto, yoorwerpen
v. d. aller-sléehtste sniaak.
peso, m. gewicht; zwaarte, fig. last;
weeg-schaal; hombre de peso, man v.
gewicht; munt v. f 2.40 in Argentdnié
Uruguay e;nz., reken-munt v. nominaal
15,..real, dan == peso fuerte ef peso
duro, id. 5 fr.; peso bruto, grofgewicht; peso falto of peso manco,
slecht gewicht; peso nsto, zuiver-ge-

wicht; al peso, bij 't gewicht; oro de
peso, goiud v. h. wettig gehalte; a
peso de øro, tegen * zijn gewicht ån
goud; tom ar en peso, op de hand
wegen; llevo todo el peso de la cosa,
ik draag al de last v. d. zaak.
pes/puntar, v. tr. dooir-stikken; —punte,
m. stik-werk; —quera, f. visch-plaats;
—queria, f.
visseherij, visch -recht,
-vangst; vdsch -plaats, -gelégenheid; —
quisa, f. nå-vorsching, -zoeking, nauwkéurig onderzoeken; —qyisidor, -a,
m. f. onder-zoeker, nå-vorscher, rechter v. instrufctée.
pest/ana, f. oog-haren, -haar, wimper,
rii haartjes; bies, booordsel (op een
naad); —arie ar, v. intr. knip-oogen;
—aneo, m. knip-oogje; ('t) voort-dairend knippen m. d, oogen; —e, f.
pest; —ifero, a. walgelijk s-tinkend;
pest-aanbrengend;
—ilencia, f. besmétting,
pest; åanstéking of verbreiding v. e. kwaad a. a.; pest-wadm,;
—ilencia!, a. m. d. pest besméttend;
walgelijk stinkend, = —ilencioso; —ente, a. algeraeen besrnéttelijk (ook fig.);
—illo, m. itong of schoot v. e. alot;
deur-lat, -grendel; —iiio, m. soort
honing-poffertje;
—orejazo, m.
=
—ore]6n; —orejo, riv deel van 'thoofd
achter 't o o r | —orején, m. slag op
dat deel.
pet/a.ca, f. reis-tasch, vahes; sigåre-koker;
—'alo, m. bloem-blad; — aquilla, i.
verkl.; Am. vruchte-mandje v. blader e n ; —ar, v. tr, fam. behagen, bev allen;
—ardear, y. itr. apen doen springen (b.
v. deur m. e, spring-bus),; een koopje
geven, bedoCten; —ardero, in», die
spring-bussen of voet-zoekers afschiet
a* a.; oplichter; —ardista, a. en 3.
Sicheilm(sch); oplichter, bedrieger; — airdo, m. voet-zoeker, zwermer; poets; pplichterij; dar petardo, een poets bakken; ilevarse petardo, leelijk op zijn
neus kijken; —ate, bundel beddegoed
enz. v. e. matroos; m. Am. biezen
mat; arme drommel; fam. oplichteir;
Har el petate, opkrassen, dood gaan;
pobre petate, arme drommel; —atero,
UL Am. M. P . verkooper of maker v.
petates; —enera, f. Spaansche danswijs
(lijkt op de malaiguena); —era, f. fam.
=
pelotera; —eretes, m. .pl. fam.
lekkernijen.
peti/cano, of —icanon, m. klein canon.
(letter); —-cion, f. verzoek(-schrift),
aan-vraag; petitie; —metre, «tra, m. f.
heertje, nufje; —toria, f. fam. =»
—cifin; —torio, a. (rechts*.) pétitodr:
accion petltoria, aktie om engendom.
pet/o, m. boist-s&uk, kleedf —once, m.

peto

petral
Chineesche steen waar poirselein van
gemaakt.
petr/ai, m. borst-tuig voor een paard =
pretal; —el, m. storm -vogol; —ew,
a. steen-acht ; g; —era, f. vechtpartij
(m. steenen); —ificacion, f. verstéening;
—ificar, v. ttr. r. vemstéenen; —ifico,
a. verstéenend; —61eo, m. petroleum;
—osidad, f. steen-achtigh eid; —us in
cunctis, m. (Lat.) manus je v. alles.
petulan/cia, f. dartelheid, uitgelåtenheid;
—te, a. (zie vor.) en: onstuircrg, driftig,
pez, m. visch (dier, tegenover pescado
voedsel); fam. esta co mo el pez en
el agua, heeit een leventje als een
prins; ha picado el pez, de visch
heeft gehapt; f. pik, pek; pez griega,
vioøl-hars; pez marina, harpuis; dejar
pez con pez, vernéderen (pek tegen
pek, in e. wijn-zak v. binnen met
pek besmeetrd); —on, m. aan-hangsel
(v. blad of w u c h t ) ; tepel; knop,
knobbel; kegel-voirmige hoogte, -bergtop; naaf (-bus, v. e. rijtuig); —onera,
f. es, es-vormige kruk; tépel-dopje (v.
was, op de tepel); —uelo, m. franje,
boordael; —una, f. ge-spléten hoef,
mai de pezuna, klauw-zee<r.
pia/che, fam. alleen in: tarde piache,
je komt te laat daarxnee a a n ; —da, f.
gepiep; —dor, -a, m. f. en a. pieper
-stor, steeds piepend; —doso, a. vroom;
genadig;
—far,
v. intr.
tråppelen
(paard); —måter of —madre, f. hersen-vlies.
pian pian of pian piano, adv. fam. zachitjes-aan, zoetjes-aan.
pian/o, (muz.) adv. zacht; m. of —forte,
zn. piano, klavier; —ista, m. pianist.
pia/r, v. intr. piepen; fam. om iets jengelen; —ra, f. troep of kudde varkens
(of zwijnen) a. a.; — riego, a. rijk
aan vee.
pica, f. piek; pasar por las ptcas,
tégen-spoeden ondervinden; poner una
pica en Flandes, 't er gelukkig afbrengen, (iron.) virij.wel 6n-verricliterzåke terug-ko-men; a pica ieca, met
moeite en last en zonder eenig voordeel; —cho, m . (beig-)spits; —da,
f. steek, prik, pik (b.v. met de snåve!,
in Am. ook van bepaalde venijnige insekten), zie ook —dura; —dero, m. rijbaan, -gelegenheid (voor paard-rijden);
påarde-dressuiiir, -åfrichting; brons-tijd
(der dieren); plaats voor 't paren;
(zeet.) stapel-blok (onder 't schip);
—diilo, m. gehakt; toebereid varkensvleesch voor worst; —do, m. doorprikte teekening, waar men het houtskool-zakje over-heen gehaald heeft;
a. beleedigd, fam. op z'n teentjes ge-
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trapt; mar picada, onstuimige zee; —
d6n, m. (zeep-ziederij) plaats waar
.meh d e soda fijn-maaktj —dor, m.
paarden-africhtecr; miter met piek in
't stiere-gevecht; —dura, f. prik, steek^
pik; —fuego, m. pook; —higo, m.
vliegen-eter (vogel); —grega, f. klapekster; —jon, m., —jona, f. = —joso,
. licht-geråakt; —maderos, m. groenachtige specht.
pica/nte, a. scherp, bijtend; prilckelend,
sterk; m . prikk el, Am. sterk-gekruide
spijs; scherp woord; prikker (wat pmilkt);
—no, a. fam. s.chooier, land-looper;
m. ('t) lappen v. e. schoen; —pedrero,
m. steen-houwer; —porte, m. klink;
—poste, m. = —maderos.
picar, v. tr. prikken; steken; pikken;
door-stikken (matras); jeuken, prikkelen; érgeren, eeniger-imate beleedigen; aanzeften, prikkelen: eso pica
la curiosidad, dat prikkelt de nieuwsgierigheid; picar en, ont-aaorden in,
ook: bijten aan (haak); pica en historia, ontaardt (nog) in een geschiedenis; ha picado en el anzuelo,
heeft toegehapt; picar la vena f.
een aderlating doen; ook: de juiste
toon v. dåchter-geest-drift aanslaan;
picar muy alto, erg hoog willen vldegen fig.; r. fam. op-de-teentjes-getrapt
zijn; z k h beroemen (op de), erg veel
werk maken (van); door de mot
aangetast zijn; picarse en el juego, doorspelen (kaart b.v.) ondanks verlies;
picarse de honor, dooir eer-gevoel geprikkeld worden tot inspanning a. a.;
—£za, f. ekster.
picar dear, v. intr. dartelen, schertsen;
aan nit -spaltingen doen; —dia, f.
schelmerij;
gemeene
streek; guitestreekje, snakerij; —ssca, f. troep
deug-nieten;
—esco, a. schelmsch;
snaaksch, gukig; grappiig, „leuk"; =
—il; —illo, m. guitje.
picar/o, m. schelm; snaak; a. schelmsch,
snaaksch; es un picaro de profesién,
't is een schelm v. beroep; pl. keukenjongens.
picar 6n, m. vergr., aarts-deugniet a. a.
ook: Am. soort beågnet; .—onero, -a,
m. f. Am. verkooper v. picarones; —
ote, m. vergir., schurk; —relincho, m.
kwik-staartje (vogel).
pica sena, i. Am. érgernis, spijtigheid,
wrok; —toste, m. gerecht v. geroosterd brood (in olde), gesuikerd en
met wijn toeberedd; ook: soort appelmoes met brood erin; —za, f.
=
picaraza; —zo, m. steek, prik; —z6n,
m . jeuk; prikkel; geilheid; huiverigheid, ongeirustheåd (tot håndeling).

picea
picea, f. lid-steng, sooart spar.
pico, mi. snavel, bek; houwéel; tuit,
mond; top, spits; over-sehot v. e. ronde
som; fam. bek, sirater, snuit (voor
mond); fam. no puede callar el pico,
kan *r (z'n) bek ni et houden; ciento
y pico, honderd en zooveel; pico de
oro, wel-bespraakte mond; tiene mucho
pico, is wel-besp<råakt; andar a pico&
pardos, de lichtmis uithangen; doelloos rond-loopen; •—lete, m. kleine
kram (a. e. slot); —'n, m. sdiimpscheut; kleine houts-kool; Am. P, die
gauw boos is; dar picån, met opzet
jaloérsich maken of éirgeren; —so,
a. mottig; —ta, f. schand-paal; —tada,
f. = —tazo, m. pik in. d. snavel;
—te, m. soort grof laken; —tea$,
v. tr. pikken, op-pakken, be-pikken;
fig. åem. door leelijke- hakken kwéteen; intr. kåkelen (voor praten); r.
jhårre-waarren; —teria, f. hateiijkheid,
Btékeligheid, plagerijtjes; gehårrewar;
—tero, a. scherp, tegen -spirékerig; -—
tillo, m. grof kamelot (wollen stof).
pic/torico, a. s c M d e r s - ; —udo, a. gesnaveld; babbelziek; m. Hetser; geep.
pich/el, m. metalen kan of kroes (m.
deksel); —eleria, f. wijn-kroeze-flabriek; —6n, m. duif(jé).
pich/incha, f. Am. Arg. koopje, = ganga.
pie, m. vqet; poot, ook als maat v.
12 duim, en als vers-voet; hals-ijzer
(v. e. veroordeeldé), arm of hanger
(voor lamp); grond-kktar (v. zijde);
fam. bajø de tal pie, op zulk een
v æ t ; estå" en buen ptie/ *t is in goejde
staat; no puedo hacer pie aqui, ik
kan hier geen grond oraken; andar
a pie, te voet gaan; estar en pie,
staan; eché pie a tierra a las cuatro,
ik stapte af o m vier uiur; al pie de
la letra, letterlijk; bajo el pie de cien
duros, tegen een prijs v. honderd
dturo's; dio pie a unas equivocaciones comicas, *t gaf aanleiding tot een
paar kluchtige vergissingen; pie adelånte, schrede of pas vooruit; hacer
pie con bola, net rond-komen; hallarse pie con bola, net g e n o e g h e b b e n
o m te leven; pie de altar, toevallige
inkomsten v. e. priestetr; de gallo, geforceerde dam (spel); derecho, stijl,
post (v. e. deur); (zeet.) de roda, uit-.einde v. d. kiel; de cabra, koe-voet;
laarze-trekker; de gato, rekker (v. e.
geweer); de rey, opvouwbare liniaal;
a pie enjuto, droog-voetjs;; a pie firme,
vast-beraden, stevig; a pie llano, op
dezelfde hoogte; a pie quedo, zonder
een vin te verroaren; de pie de banco,
onzinnig; dar por el pie, ondermijnen;
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de jar a pie, ontslaan; perder pie,
geen grond meer voelen (ook fig.);
porter el pie sobre el pescuezo, de
v æ t op d e nek zetten; tengo el pie
en dos zapatos, ik heb twee koorden op mijri boog; tomar pie, wortelschieten; volver pie atrås, terug-krabbélen; h a nacido de pies, is meit
de heim geboren; me pongo a los
pies de V., sefiora, „ik leg mij aan
uwe voeten, Mevroiuw" (aan 't slot
v. e. brief); ya arrastra los pies^ hij
is al stok-oud; de pies a cabeza, van
top tot tøen; etstøi a lo» pies de los ca«ballos, hij is diep-vernéderd; eso no
tiene pies ni cabeza, dat is onzinnig1;
h a puesto pies en pared, hij heeft zich
dwars gezet; a pSes juntillas, vast (gelocven, vertrouwen); poner piei en
polvorosa, hals-over-kop weglo^pen; sacar los pies de la» al ferjas, zich uit
moeilijkheden weten los te werken;
buscar cinco pies al gato, zwårighedejn
zo-eken;- andar en un pie, beenen m a ken; —cecito, m. en —cezuelo, m.
voetje.
pie/dad, f. vroomheid, ouder-liefde; pié»
fceit; mede-lijden, «deernås; —dra, f.
steen; pit, kern (v. vruchten); voiuirsteein; de amolar, slijp -steen; de toque,
toets-steen; de escåndalo, steen des
aan-stoots; angular, boek-steen; imån,
magnéet; fundamental,
grond-steen,;
de Bolonia, sulfaat v. zwaar-spaat;
pomez, puim-steen; en bruto, 6n-geslépen steen;, de afilar, slijp-steen;
infernai, helsche steen; no han dejado
piedra por mover, ze hebben alles, in 't
werk gestéld; cada piedra en su agujero, alles op zijn plaats; tiene piedra
en el rollo, heeft eenig krediet; se
feielan las piedras, 't vriest dat het
kraakt; senalar con piedra blanca, aan
da balk schrijven.
|>iel, f. ;h-uid, vel.
piélago, m. hooge zee; overvloed, 011telbaar veel.
pienso, m. voeder (v. e. paiard b.v.).
pierna, f. been (Mehaams-deel); bout
(v. gevdgelte, lam a. a.); partje (v. e.
•noot); ongelijkhedd in breedte (v. e.
Blof); pierna de såbana, b^reedte v. e.
laken tiisschen.de zelf-kanten; dormir
a pierna suefta of a pierna tendida,
irustig slåpen; voy a estirsr las piernas,
!
åk g a me wait vertréden; met! of
puse piernas al caballo, ik zette de
sporen erin; h a echado piernas, is
goed bijgekomen (na ziekte); piernas
de algaravån, spille-beenen; cortar las
piernas, vieugel-lam maken; piernas
de galt a, erg dunne beenen.

piétén
ple/t6n, m. v æ t -ganger, -rekiger; looper, bode te voet; —za, f. stuk;
veartrék (v. e. huis); stuk geschut;
geld-stuk; tooneel- of muziek-stuk; un
real pieza, een r. per stuk; buena pieza*
(kon.) *n lekker brokje (pexsoon);
quedo hecho una pieza, bleef verplet
staan; vånidad y pobreza todo en
una pieza, hoe kaler hoe royaler;
pieza
por
pieza, stuk voor stuk;
hacer piezas, af breke n op alle rnanieren, stuk-maken; piezas, dam-schijven of schaak-stukken.
piezgo, m . vei v. e. boks -poot (hals v. d.
wijn-zak); -nereide budd vooir vloedstoffen.
pifano, m. fluiit (bij trom); pijper.
pif i/a, f. mis-stoot (bij 't biljart-spelen);
bok, flater; —ar, v. t*r. mås -stooten
(bij 't biljart-spelen); foppen, voor de
gek houden.
pig mento, m. pigment; —meo, m. pigmee, dwergje; a. dwerg-; — n o r a c i 6 n ,
f. verpanding; ---norar, v. itr. verpan•difen; —re, a. =
—ro, vadsdg, lui;
—ricia, f. vadsiigbeiid, luiheid.
pfhuela, f. poot-band v. e. valk; hindernis, belétsel; voetboeiien..
pifa, f. (plat) mannelijk lid.
pil/a, f. stapel; pijler; „munt", muntzijde; doop-font; drink-bak, trog; badkuip; fontein-bekken; wol-oogst, -snit;
(wapenk.) spitse paal; pila del agua bendita, wij -water-bak; nombre de pila,
doop-naam; sacar de pila, ten doop jhouden; pila de Heren, Heron s-fontein
(zooals sifon); pila de Volta, volta-zuål;
—ada, f. hoeveelheid gestampte rnortelkalk, bak-vol; groote ho op (zooit, ho© i
a. a,); —ar, m. pilaar, zuil; paal, stut,
schoor; steun; drink-bak (a. f ontein),
kom v, e. fontein; pilar de cafe, de
teatro, a. a. steun-pilaar v. e. koffiehuis, v. e. schouwburg; v. tr. (doonr*
stampen (pellen), omtbolsteren; —astra,
f. pilaster, vier kante pilaar als zuil.
pilch/a, f. Arg. kleedingstuk; —e, m.
P . nap.
pildora, f. pil; tragar pildoras, pillen
slikken; tonsar pildoras, p. innemen;
fam. dorar la pildora, ide pål vergulden.
pfletat, f. wij water-bakje, zie pila.
pil/6n, m. vergr. v.: groot fontein-bekken; beweegbaar gewicht (v. e. rooster);
steen voor tegen-wicht in olie-molens;
beber del pilen, aan losse praatjes geloof slaan, ook: zich laten omkoopen
(rcehter); pilen de azucar, snikerbrood; llevar alguno al pilen, iem. bij
de neus leaden; —onero, a. in no tic fas
pilener as, straat-nieuws a. a.; en: die
zulk nieuws opvangt en verbreodt; —
ongo, a. uitgedroogd, spichtig; castana
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pilonga, gepelde en gedroogde kastanjes.
piloro, onderste nia&g-opening.
pil/oso, a. h a p g , raig; —otaje, m. loodskunst; -geld; paal- of hei-werk: —
otin, m. loods -leerling, -maat; —oto,
m. loods; piloto de puerto, haven loods; —trafa, f. slecht vleesch, met
vel en pezen eraan a. a.; afval v.
vleesch of visch; fam. snolletje;; pl.
kliekjes.
pill/ada, f. schelme-streek; fam. guatestreek; —ador, -a, rn. f. plundeiraar;
—aje, rn. plundering; —ar, v. tar. plunder en; weg-kåpen, afdwingen, ont-rooven; bettrappen (op leugan b.v.) te
pakkeri neimen, grijpen; fam. te pakken
krijgen; pillar una indigestiftn, een
tindngestie te pakken kirijgen; pillar un
cernicalo of pillar una mona, zich uit
ongewoonte dronken drinken; —astre,
m. fam. = pillo i ; —o, m- en a.
fam. schelm(-sch); guit(åg), snaak(sch);
—uelo, m. bengel, rekel.
pim/entada, f, gepéperde saus; —ental,
m>. vier-kant tuiin-bed waarop Cayerinepeper; —entero, rn. péper-bus;—ent6n,
m. vergr. v. pimienta, garove peper;
gestampte zwarte; —ienta, f. peper;
pimienta de Guinea, Cayenne -pepetr;
fam. es vivo como una pimienta, ås erg
iheet-gebakerd; fam. tiene mucha sal
y /pimienta, ze is erg geestig en gevåt;
fam. eso tiene sal y pimienta, dat is
peper-duur; le despaché con sal y
pimienta, ik heb hem voor goed afgescheept; —iento, m. Spaansche peper; de cerecilla (of cerecilla), kleine
ronde roode.
pimp/in, m. kinder -spel waarbij in de
hand
geknepen
wordt; —inela, f.
pimpernél; —ollar, m. laag hak-hout;
grcep knoppen; fam. kinder-kamer;
—ollecer, v. intr. z k h ontwikkelen, goed
opschieten; in de knop schieten (plknt);
—ollo, m. loot (v e. boom), j b n g h o u t
dat uåt het hak-hout schiet; roizeknop; —olludo, a. vol knoppen (boom).
pin/a, f. kegel-vormåge grens-paal; wielkromhouten; —abete, m. zekere spar of
't hojut; —åculo, m. top, spits, toppunt; —al, m. =
—ar, m. denneboschj —ariego, m. pijn-boom-; —
astro, wilde pijn-boom; —aza, f. groote
slcep, ptinås, laad-schudt met zeilejp.
en riemen.
pincel, m. penseel, kwas"; —ada, f. pen-i
seel-streek; dar la ultima pincelada,
de laatste hand a. e. werk leggen;
—ero, m. penseel- of kwasten-handelaar, -maker; borstel- of hei-boeri»
der-maker of -vetrkooper.

pinchadura
pinch/adura, f. fam. pråk, steek (met
dets scherps of puntigs); —ar, v. tr.
fam. prikken, door-steken, do or-prikken; —auvas, m. „gemaakt" mensen;
iem. die uit vertoon met een degen
loopt; die degen; —e, m. koks-røaat,
keuken-jongen, leer-jomgen; —o, m.
scherpe punt, aan-gepunt stuk houit
a. a.; graveéir-naald; pm, prikkel, priiernpindonguear,. v. lintr. schatnrelen.
pin/eda, f. lint (half wol, half katoen)
van lévendige kle ur en, vooir kousebanden; —gajo, m . lap, flard; —
g$nitos, m. pl. fam. estar en pinganitos,
h$t hoogte-punt bereikit hebben; — go,
m. fam. =
—gajo; iem. met gescheurde kleeren; pl. fam. goedk.
nieuwe vrouwe -kleeren; ir de pingo
(of estar of andar), lånt eir-fanten, uithuizig zijn (vrouw); —giie, a. vet;
tierra pingiie, vette grond; —guosidad, f. vetnheid, vrécht-baar-heid»
—illo, m. véld-caprés.
prn/o, m. pijn-boom; tocar las campa;nas a pino, de klokken ui,t alle macht
luiden; estar en pino, staan, overeind
staan; Ihacer pinos, de eerste stapjes
doen (kind)- hacer el pino, op z'n
!hoofd staajn; —ocha, f. pijn-boom-loof;
—ocho, m. pijn-appel,
pinole, m. g e u d g poeder om in de sjokolade te doen.
pinsso, a/ pijn-boom-, met pijn-boomen.
pinque, f. pink (vaartuig).
pint/a, f. Mt-teeken; ken-teeken; vlek
(op de. huid); pint; la cosa" tiene
buena pinta, de zaak ziet er goed
uit; tiene la pinta de ..., lijkt op...;
pl. re-cd-vonk; —aci!go, m. distelviriki —ada, f. parel-hoen; —adera,
f. werktuig om de biroodkorst te
verneren; —adillo, m. =
—acilgo;
—ado, a. gevlékt, gespikkeld; fig.
el mås pintado, de baas, de bolle boos; viene pintado, 't zit geschilderd;
no puedø sufrirle, ni aun pintido, åk
Jkan hem niet uitstaan; —-amonas, rn.
fam. klad-schilder; —ar, v. tr. schilderen, verven; pintar al oleo, al fresco,
a la aguada, schilderen met olie-vsrf,
al fresco, met wateir-verf; intr. z x h kleuren (rijpende vruchten); pintar co mo
querer, an zijn eigen vooirdeel voorstellen; r. pintar solo, uit blinken; —
arraj(e)ar,
fam.
bekladden,
(be)knoeien, slecht schilderen; —arra jo,
fam. klåd-sehildering; —arroja, f. zeehond(e-irelV— lija; —iparado, a. sprek e n d gelijkend; —or, -a, rn. f. schdlder,
-és; —oresco, a. schilderachtig; —
orrear, v. tr. en intr. kladden, knoeien;
—ørzuelo, m. m. klad-schilder; —ura,
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f. schilder-kunst, schiilderij; pintura al
fresco, fresco-schilderen; pintura al
oleo, schilderen met olie-verf; pintura
de figulina, op aarde-werk.
pinz/as, f. pl. tang (voor 't vu-ur a. a.) tangetjé; —on, m. vink; —ote, m. roer-pen.
pin/a, f. pijn-appel; ananas; po.t (biljart);
Momp metaal door kwak uat-getrokken;
zeer fijne doorzichtige stof; pl. zilverkoek; —ata f. kookpot; —on, m. nopt
v. d. pinie-pijnboom; amåndel; pijn-appel; spits; kleinste tand-rad, inv allend
rad; koot v. d. vleugel v. e. roof-vogel;
pl. veertjes onder de vleugels v. e. valk;
corner los pinon^s, kerst-maal houden;
—€nado, a. trap- of piramide -vormig
oploopend; —onato, f. noga v. amåndelen; —onate, m. id. v. pijn-appels;
—uela, f. zijden stof met pijn-appels
bestikt.
pio, a. vroom.
piocha, f. pluiimpje v. edel-gesteenten.
pio/jento, a. vol l u k e n ; —jera, f. luizekruid; — jeria, f. berg-plaats van kleeren der airmen in gast-huis; fig. groote
årmoede; —jo, m. luas; pio jo pegadizo, plait-luis, fig. kliit; —juelo, m.
verkl.; bladluis; -—la, f. (zeet.) touwtje; —nia, f. Am. zaad waarvan halssnoeren enz.
pip/a, f. „pijp" (vait), tabaks-pijp; pit;
niond-stuk (v. e . ' h o b o ) ; tomar pipa,
z'n hoed nemen en heengaan; —ar,
v. intr. 'n pijp rooken; —erla, f. groote
hoeveelheid vaten; —ero, rn. kniper;
—i, m. pieper (vogel); —jar, v. intr.
piepen, tjilpen; —irigallo, m. håne<
kåmmetjes (klaver-soort); —irijaina, f.
troep reizende komedianten? —iripao,
m. volks-leest (m>et spijs- en wijn-uitdeeling); tierra del pipiripao, lui-lekkerland; —iritana, f. fluitje v. rogge-starooa. a.; —o, m. ekster met roode vlek
op d e k o p ; —orro, m. fam. faget
(blaas-instrument); —ote, m. vaatje.
pique, m. ruzietje; verkoeling tusschen
menschen; „piek", eeirste slag v. 30
in *t pdket-spel; drie-hoekig stuk a. h.
uit-eiinde der kiel v. e. schip; irse
a pique, zinken; echar a pique, doen
zinken; estå a pique de perderse,
ås op 'it punt om onder te g r a n a. a.
piqu/é, m. „piqué"; —era, f. ingang v.
e. bije-korf; pit, brander; —eta, i.
houwéel; —-ete, m. paaltje; piket (soldaten); —etere, m. houweel-bewaardeir;
—etilla, f. houweeltje; —fn, m. (Lima;,
Peru) vrijer '== novio; — ineo, m. (id.)
hof-makerij; —inear, v. tr. (id.)
'thoi
maken.
pir/a, f. brand-stapel; —acanta, f. vuurdoren (plant); -^-agua, f. kano; —

r>irca
amidal, a. påramide-vormig; ontzåggelijk; —åmide, L pfiramide; —ata,
m. zee-roover; —atear, v. intr. zeeroof plegen; —ateria, f. zee-roof; afpersing; —åtico, a. zeeroovers - .
pirc/a, i. Am. Ch. mmir v. droge st ecu e n ; —ar, v. tr. id., met zoo'n muur
omringen; —o, m . id gerecht v. mais^
kalebas en booinen.
pire/naico, a. Pireneiseh; (Pife)neos, m.
pl. Pirenaeén.
pir/ita^ f. piriet; —itoso, a. piriet-achtig;
—Iitero, m. witte hage-doorn.
piro/foro, m. in de loichlt ont-brandendes
stof; —(o)ga, f. = piragua; —pear, v.
tr. mooie woordjes toes preken; —po, m*
karbo nkel; vuiurroode granaat- hoffelijk
woord tot vrouw of meisje; keurige
taal; —-'scafo, m. stooim-booit; —(o)sis,
f. gel. brandend gevoel in de maag;<—
tecnia, f. vuur-werkers-kunst; —técaico, a. pirotechnisch, vuiur-werkers-,
pirr/iquto, m. vers-voet v. twee- korten;
—onico, a. van Pynrhon; = — oniense,
a. en s. aanlianger van Pynrhon's leer
(twijfel aan alles); —onismo, m,. due
feer (zie 't vorige).
pfru/eta, f. budte-flikker; en: sprong met
volkomen omkeering (paard); —étano,
m . = peruétano»
pis/ada, f. tred, néeirzetdng der voeten
of v. d. voet; voet-spoor; —ador, m.
Ureder v. druiven; hoog-stappend paard;
—adura, f. vertréding; —apapeles, m.
p&pierdrukker; —-ar, v. tr. vertréden;
.beuréden; vast-stampen, of z6o hard
maken; fig. in *t stof treden; intr.
treden, stappen; pisa bien, (ze> heeft een
mooie gang; —aiivas, m. druiven-treder;
—averde, m. fam. fat, salet -jenk eir.
pbc/atorio, a. visscherij-, visch-vangst-;
wateir-bakl —©, m . Am. aarden Rap;
.—o lab is, m. fam. hårt -verstérking.
pis/o, vesrdieping; vloer; plaats waar
roen de voet zet; piso bajo, benedenhuis; primer piso of piso principal,
verkort principal („pral"), ©eiste verdiepdng; iiay buen piso, de straat is
droog; —on, m. houten stamper (v.
e. stråte-maker); —onear, v. tr. (aan-)
stampen; —otear, v. tr. vertrapepn, vertréden; intr. tråppelen; —oteo, m.
v6et-getråppel; vertréding.
pist/a, f. (voet-)spoor; —acho, m, pastaene-boom, -noot; pisfacho de tierra,
aasrd-noot; —adero, m. stamper (in
vijzel); —ar, v. tr. (fijn)stampen; —
ero, m .soort drink-glas voor zieke
(m. e. tuit); —ilo, m. stamper (v. e.
bloem); — 6 , m. soep v. gevogelte
(voor zieke of herstellende); ook: eiecrgerecht m. tomaten enz., se lo he
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dado a pistos, åk heb 't hem in
kleine beetjes gegeven; —-ola, f. postool; giratoria, revolver; —oler a, f. pistool-tasch, holster; —oletazo, m. pistool-schot; —elete, m. zak-pistool; —
6n, m. zuiger (v. e. pomp); —ura,
f .stamping; slag-hoedje.
pit/a, f. soort aloe met zijde-achtige
vezel; die vezel bereid; —agorico, a.
van Pitagoras; —anceria, f. bmreel v.
giften -uitdeeling (in klooster); —ancero, m. aalmoezenier (in klooster);
—anza, f. portie spijs en wijn voor
mennik; rantsoen, dagelijksche bedéeling; —ana, f. afseheiding mit zieere
oogen; —anoso, a. leep-(oogig); —ar,
v. intr. pijpen, op een kleine fluit
spelen; zijn bijdrage, zijn gelåg betalen; '
porties ' uitdeelen (weinig); —arra, f.
== —ana, f.; —arroso, a. = — anosp; —
ezna, f. ijzieren bout in val of klem;
—illo, m. fam. sigareit; —imini, a.:
rosall pitiminl, klimmende rozelaar; —
io, m>. faim. gefluit (flimt of vogeå);
—ipié, m. (meetk.^ graadlijn; —irrojo,
rn. rood-borstje.
pit/o, m. fluitje; pijp (kleine fluit); vogel
v. h. ekster-geslacht; fam. no se me
da un pitoj, 't kan me geen lor schelen;
no toe» pito en eso, 't ås ^dhee^ buåten
mij; —4n, f. hoorntje; spruit, loot;
—orra, f. snip; —uita, f. slijm, snot.
pfxide, f. hostie-vaas ( R . K . kerk).
pizarr/a, f. lei(-steen); school-bord; —
al, m. lei-groeve; —-eno, a. lei-kLeurig,
-achtig; —ero, m. lei-werker,, -dekker.
piz/ca, f. ziertje, klein beetje; no veo
pizca, fam. dk zie „geen steek"; —
car, v. tr. fam. knijpen; Am. oogsten
(mais); —co, m. kneepje; —miento,
a. pik-zwart; —pereta, f. fam.
=
—pireta, zeer lévendåge en gevatte
vrouw; —pita, f. kwik-staartje.
placa, f. plaat (foto b.v.), plakaat; plak
v. e. ridder-orde), groot-krais; Gur.
onze stuiver; fam. fhiiim; —bilidad, f.
bedåarbaarheid, verzoenbaarheid.
plåceme, m. vormelijke geluk-wensch.
plac/enta, f. moeder-koek; —entero, a.
behågelijk, aan-minnig; sitio placentero, aan-minnig oord; —entln, a. (f. -a),
van of nit Piacenza in Italié» —er, v.
tr. behagen, aan-staan; m. genoegen,
vergenoegdheid; wélhist, luist; pl., vermåken; —era, f. koopvrouw; —era,
a. plaatselijk, v. d. mart; die pléegt.
op mart en of pleinen te vertoeven;
—^eta, f. verkl., pleintje. ...
plåcido, a. vreedzaam, zåcht-zlnnig, bedaard.
pla!6n, m. onder-vlak v. d. uitsprong
©ener kroon-lijst.

plaga
plag/a, f. plaag, epidemie^Voinde, smart;
klimaat, zone; windstreek; las siete
plagas, de zeven plagen; —-ado, a.
in: estå plagado de, krioelt van; —
ar&e, v. r. een huid-ziekte oploopen,
krijgen; plagarse de sarna, schurft
krijgen; —iar, v. itr. plagdaat plégen;
Am. zich v. i em. me ester maken Dm
losgeld te krijgen; —iario, a. en m.
Jetter-dievend, -dief, en zie vor.; —i%
m. plagiaat.
plan, m. zie piano; (zeet.) bodem v. h.
ruim; plan, voorhebben; épzet, plan;
—a, f.
trøffel, schaaf, blad-zijde;
schrijf-voorbeeld; plana mayor, staf
v. e. regiment; enmendar of corregir
la plana, een fout verbéteren; —ador,
m polijster v. vaat-werk v. goud of
zilver; —-azo, rn. Am. slag m. h. plat
v. e. sabel of degen, = cintarazo.
planch/a, f. plaat, plak; plank; blad (metaal); strijk-ijzer; (zeet.)' planchas de
ftgua, beweegbaar plamkier vooir kalefåterende weirk-lui; —ada, f. .(zeet.)
kanon-vloer; —ado, rn. strijk-goed; ('t)
strijken; —ar, v. tr. strijken (kleederen), = aplanchar; —ear, v. tr. met
mietalen plaat jes beleggen; —eta, f.
meet-tafel; —uela, f. plat staaf-ijzer;
pluksel.
plan/es, m. pl. (zeet.) platte wangen,
wangen onder in 't schip; —eta, m.
r/lanéet, dwaal-ster; kazuifel die kort
v. voiren is; —etario, a. planeten-:
sisiema pknetario, planeten-stelsel; m.
planetariums —ga, f. (ook planco) soort
ar end; — icie, f. vlakte; —imetria, f.
vlakke meetkunde; vlakte-mering; —
f metro, m. plantrnéter, instrument voor
vlaktemeting» —isferio, m. plat halfrond.
piano, m, vlak (meetk.), 6pper-vlak,
plat; plan, teekening, opzet; a. vlak,
effen; dar de piano, met het plat
slaaji; adv. de piano, geheel-en-al, vlak
van boven; cantar de piano, a l e s bekénnen; (rechts.) zonder de gewone
formaliteiten; caer de piano, lång-uit
op de rug vallen.
plant/a, f. plant; (voet-)ziool; plan (v. e.
gebouwV neerzetting der voeten (bij 't
dansen); plan, voor-stel; poner en
planta, ten uitvoer brengen; iam. echar
plantas, de Hchtrnås uithangen; —
aciOn* f. a a n -plant, (het) planten; plan tåge, tudn; —ador, -a, rn. f. planter;
—ajna, 1. weegbree; —aje, m. planten
(-wereld); —ar, v. tr. planten, in de
grond zetten; laten staan, aan zijn
lot overlaten; bien plantado, stevig
ingezet, pal-staand; plantar un boteten, een oorvijg geven; r. zich neer-

39?

plateado

æ t t e n , pal ergens ga an staan of zitten,
stil-staan; —ario, m. kweek-bed; —
eamiento, m. ontwerp; —ear, v. tr.
(plan) ontwerpen; op to>uw zetten; —
el, nu aanplant, kweek-bed v. jonge
boomen; seminarium» —ificar, v. tr.
een plan of voornemen ten uitvoer
brengen; —igrados, m. pl. gel. z6oltréders; —Ula, f. ver kl. pilantje; plånnetje; eerste zool; slot (v. e. vuurwapen); herleid plan (in andere verhouding); he mandado echar plantillas
a mis zapatos, ik heb nieuwe zolen
aan mijn schoenen laten zetten; —
illar, v. tr. zolen zetten aan schoeisel,
kcusen of sokken; —lo, m. ( b e - p l a n ten; aanplant; jonge wijn-stok; jong
bout; jonge boom-gaard; a. in aanplant, te planten; —ista, m. planteliefhebber; hovenier, opzåchte* over
voirstelijke lust-hoven a. a,; —6n, m.
jonge boom, geschikt om over te
planten; soldaat op straf op post tot
hij afgelost wordt op nader order; he
estado de planten por mås de una
hora, ik heb meer dan een utur op
'm gewacht a. a.
• plan/udo, a. (zeet.) klein en met weinig
diepgang (schip).
plan/idera, f. wee-klaagster bij begrafenissen; —idero, a. klagelijk; —ido,
m. geschrei; gekreun; —ir, v.inir.
erbarmelijk schreien.
plaque/ador, m. plaat-werker; plateerder, maker v. opgelegd houit-of aardewerk; —ar, v. tor. tegen-åan-leggen, beleggen.
plasm/a, f. serum, bloed-wei; donkergroiene agaat; —ador, -a, m. f. knedeir,
vormei, boetséeirder; potte-bakker; —
ar, v. tr. vormen, kneden; boetséeren;
—o, m. gel. oer-vorm, oer-beeld;
eerste tiepe, modél.
plas/ta, f. deeg, klei, klodder, kludt;
fam. knoei-werk; —te, m. pleister met
liim-water; — tecer, v. tr. (be)pleisteren;
—'tica, f. boetse er-kunst (het) boetseeren of modelleerenj —'tico, a. vormend, plastisch, in een tastbare vorm
gebraoht«
plat/a, f. zilver; zilver -werk; Am. Arg.
geld; hablar en plata, zpmder om-wegen
spreken; —aforma, f. plat(-dak); —al,
m. Am. hoop geld = dineral; —anal,
m. =
—anar, m. plataan-lanplant,
plata an -b osch (je); pis ang -aanplant.
plåtano, m. platåan; pisang.
plate/ado, a. zilveren, zilver-achtig; —
ador, m. verzilveraar; —adura, f. verzilveren; —ar, v. tr. verzilveren; —<
resco, a. famtazie- (ornamenten in
bouw-kunst); —ria, f. wijk der zilver-

plåtica
sm e de n; zilver -smids -wexk, sm e derij,
-vak; —ro, m. goud-solid.
plåt/ica, f. gesprek, twee-spraak; kristelijke toespraak; fam. de plåtica en plåtica, van 't bene- woord op 't andere;
fam. vamos con la plåtica a cl.ra parte,
laten we 't gesprek ergens ånders
vooirt-zetten; echar la plåtica a otra
parte, over iets ånders spreken; (plat)icar, v. (in)tir. samen-spreken.
»lati/ja, f schar; —Ila, i. Silezisch linnen;
—Ho, m. verkl., bordje, schoteltje; 6nderwerp, zaakje; hacer platillo, over
een hepaalde zaak komen te spreken,
er kwaad van zeggen; pl. bekkens;
plalillos ligeros, lichte schoteltjes, liflafjes; — na, f. platina; = .—no, m.
plato, m. bord (om uit te eten); schotel;
hondo, diep; llano, plat; dar plato,
de kost geven; hacer plato, bedienen
(aan tafel); mucha bullai y nåda entre
dos platos, veel lawaai, om niets;
poner el plato, in de noodzakelijkheid
brenge-n om te spreken- mi plato, mijn
luet en mijn leven; fam. es plato de
segunda mesa, 't is maar een noodhulp.
plat/onico, a. platonisch; m. volger van
Plato's wijs-begeerte; —onismo, m.
pjatonisme, leer v. Plato; —udo, m.
Am. rijk-aard; —uja, f. = platija.
plausible, a. aannémelijk, geloofwåardig.
play/a, f. strand; —ado, a. met breed
strand, met breede en vlakke oever;
—ero, -a, m. f. visch-boer, -vrouw.
plaza, f. plaats; mart, plein; betirekkiing;
plaza de armas, oefen-terrein (voor
soldaten); sentar plaza, als soldaat in
dienst gaan; plaza de comercio, handelsplaats; no ha entr ado en la plaza,
't is ndet aan de mart gekomen; en
est a plaza (ook zonder plaza), alhder;
en esa plaza (ook zonder plaza), ten
uwent; no quiero pasar plaza de tonto,
dk wil niet voor een zot doorgaan;
plaza alta, hoog vesting-werk voor
geschut; plaza ba ja, batterij achter
de kant v. e. bastion; hombre de plaza,
gevestigd man; sacar a la plaza, ruchtbaar maken; hacer plaza, klein-handel
drijven; plaza de dependiente, betrekking v. handels-bediende.
plaz/o, m. termijn; .uitstel; aangewezen
tijd
of plaats voor openb. ro;uw;
' pagar a plazos, in termijnen betalen;
a plazo corto, op korte tetrmijn; plazo
de estilo, gebruikelijke termijn; —uela,
f. verkl. pleintje; plazuela de tilos,
linde-plein (dit b.v. als naam).
ple/amar, f. volle zee; —be, f. gepeiupei;
—beyo,—a, m. f. e n a . p l e b é j e r , -ische,
plebéjisch, (iem.) v. lage afkomst;
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—biscito, m. volks-BteMuning; —ca, f.
(dr uk) streepje, filet.
plectro, m. (oiudh.) plectrium (soort strijkstok); (poet.) poézie, zang.
pleg/able, a. vouwbaar, plooi-baar; buågzaam; —a dam ente, adv. verward, verwikkeld, in *t wdlde weg; —adera, f.
vo-uw-been; —adizo, a. vooiw- of plooibaaar; buigzaam; —ado, m;. vouw, plood;
vouwing, plooding; — ador, -a, m. f.
VOUWCT, plooier, plooi- of vouw-tuig;
wevers-boom; hoaiten rolletje voor jLijnwaad; — adura, f. voiuwing of plooiing;
= —amiento, m.; —ar, v.tir. (ic) ploc/ien,
(op)voiirwen; oprollen (stof); buiigen,
temmer, (b.v. paaird); r. in plooiien
vallen, zich opvooiwen; zwichten, boidgen; —aria, f. gebéd; smeek-bede;
bel-luiden bij de hoog-mis, bij de , 5 verheffing"; pl. openbare bid-stonden;
fam. hacer plegarias, smeken en
bidden.
plegue a Dios van placer, het behage
God.
pleit/a, f. biezien vlecht voor matten;
—eador, -a, m. f. pleiifcer; die altijd
in prooessen gewåkkeld is; —ear, v. tr.
en intr. pleiten; een proces voeiren;
—ista, a. en m. f. (beter dan —eador),
querulant; —esla, f. vooirwaarde; —o, m.
rechts-geding, procés; woorden-strijd;
twist, strijd; procedusre, proces-stukken; pleito de acreedores, afstand v.
goederen (ten bate der sehuld-eischerj);
pleito de justicia, krimiineele zaak;
siempre anda a pleito con éi, hij
lig.t altijd oveirhéop met hem, of ook:
Ihaeft altijd 't een. of ander met hem
luitståande;" poner a pleito, openlijk in
verzét komen; vista del pleito, pleidooi; vi el pleito mal parado y me
fui, ik zag dat mijn kansen leelijk
stonden en ik ging heen; es pleito
perdido, 't is een verloren of wanhopige zaak; mås vale mal ajuste que
buen pleito, beter een slechte schikking dan een goed fprocés; sali con
el pleito, ik won de zaak.
plen/amar, f. =
pfeamar; —amente,
adv. ten volle, in zijn geheel; —ariamente, adv. waarbij alle leden aanwezig; —ario, a. vol; sesion plenaria,
zitting
waatrbij
alle
leden
tegenwoordig; vearieenigde zitting (der
karners); —ilunio, m. volle-måan; —
ipotenciario, m. gevolmåchtigde; —
itud, f. volhedd; ook: voi-bloedigheid;
la plenitud de sus derechos, de volheid zijner rechten; —o, rn. in: pleno
poder, vol-maicht, en verder overdråehtelijk ( = figuiurlijk); en plena
juventud, in de volle jeugd.
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ple/onasroo, m. pleonasme; —onåstico,
a. plieonåstisdh; —pa, f. f am. persoon m. veel lich. en zedelijke gebreken.
plét/ora, f. vol-bloedigheid; (plet)orico, a.
volbloedttg a. a.
pleur/a, f. borst -vlies5 —esia, f. borstvlies-ontstéking; pijn ån de zij; —
ético, a. lijdend aan borst -vlies -outsteking; —itis, f. =
—esia i, gel.
plexo, m, zenuw-streng, plexus. *
Pléyadas of Pléyades, f. pi. Pleiåden, 't
woegere Zéven-gestérnte (las siete cabrillas).
plie/go, m. buiging, plooiing, vouwing;
en este pliego, hier in-gesloten; vel
papieir; bevél, order (mål.); (zeet.) verzégelde orders; pliego de prensa, laatste proef (druk); —gue, m. plood,
vo<uw; rimpel.
plinto, m. plint, gording; zuil-onder-stuk.
plom/ada, f. potlood-erts, onzuiver grafiet; schiet-lood (v. e. metselaar b.v.);
koordje v. e. geesel, waaraan ballet jes lood; lood v. e. visch-net; — a r ,
v. tr. plombeeren (tand); met lood bestémpelen, -bekleeden; —-az6n, m. veorgulders-kussenitje; — bagina, f. grafiet,
ijzer-kairbuur; potlood (om te poetsen)',
—eria, f. lobd-gieiterij, -gieters-werk;
•gieters-werkplaats; —ero, m. loodgieter; -—izo, a. 16od-achtig.
plomo, m. lood; schiet-lood, peil-lood,
= plomada; a plomo, lood-recht; no
tiene plomo en la cabeza, is erg lichtzinnig; aridair of ir con pies de plomo,
met looden schoenen gaan.
plugo, pr. p. f. 3-e pers. sing. van placer, behagen,
plum a, f. ve(d)er; pen, pludm; tiene
pluma, is rijk; pluma de sombrero,
pluim op de hoed; echar pluma, weer
vieeren krijgen, d. i. weer op dreef
komen, her-siéllen a. a.; rasgo de
pluma, penne-streek; gente de pluma,
prokureurs, notajrissen enz.; —ada, f.
penne-kras, -streek, indooping der pen;
no daré una plumada, åk z a l g e e n letter
schrijven; —ado, a. geheel ån de veeren
(vogel); — aje, m. gevéderte, pluim;
—ajerfa, f. veder-bereiddng, -handel;
-—ajero, m . veder -handelaar, bereider;
—azo, m. donzen bed of kussen; —
azén, m. = —aje.
plumbeo, a. looden, v. lood.
plum/eada, f. schåduwing (door evenwijdige lijntjes); —ear, v. tr. schåduwsein; —'eo, a. gevéderd; —eria, f.
= — ajerfa; —ero, m. stoffer v. veeren; —ista, m. schrijvertje; handelaar
in kunst-veeren; —on, m. dons; —osos,
a. yéderachtig; domzjg.

poco

plural, rn. en a. meervåudfig); —idad, i.
meervdudigheid, veel -vuldigheid; betrekk. meerderheid (v. stemmen).
pltiteo, m. boeke-plank (i. e. boekerij).
plu/tonico, a. gel. door aardkorst-verandering ontstaan; —vial, a. regen-,
regen-achtig; m. soort r egen -mantel;
—vimetro of viometro, m. ir egen-meter;
—vioso, a. régen-aehtig; clima pluvioso, regen-achtig klimaat; regen-aanbrengend.
pneum/åtica, f. leer v. d. lueht-druk;
—åtico, a. lueht-druk-;—onia, f. long,ontstéking.
poa, f. (zeet.) stuk toutw met lus aan
't einde, aan de lijnen der zeden.
pobeda, f. aanplant v. populieren of
peppels, peppel-boschje.
pobl/acho, m. 'gepeupel; —achfin, m.
vergr. v. pueblo, elléndig dorp? —
acion, f. bevoilking; (het) bevolken;
plaats, stad; —ado, a. en m. bevolkt(e
plaats), bewoond (oord): ya estamos
en poblado, we zijn al in een bewoond oord; m. stad; gehucht, dorp;
—ador, -a, m. f. volk-planter, kolonist; —ar, v. tr. (oie) bevolken, vullen
met levende wezens; r. bevolkt raken,
vol worden; —azo, rn. = acho.
pobo, m. witte populk of -peppel.
pobr/e, m. f. en a. arm(e), armoedig;
fam. es un pobre hombre, 't is een
stumper; pobre vergonzante, arme
dié zich schaamt (voor zijn armoede);
—emente, adv. armelijkr, arm-zålig;
escribe pobremente, hij schrijft armzalig slecht; —ero, m. aalmoezenier
(monnik voor de armen-zorg; —eta, f.
hoer uit armoede; —ete, m. fam. a&"me
kerel, stakker (t); —etear, v. intr, zich
arm voor doen; —eteria, f. armoedigheid, gemeenheid die men zegt of doet;
behoeftigbejd; troep arm volk; —eto,
m. ' = —ete; —eton, m. vergir. v.
pobrete, straat-arme, dood-arme; sukkel; —eza, f. armoede; caer en la
pobreza, tot armoede vervallen; pobreza
de animo, gebrek aan moed.
poc/ero, m. put-werker> —ilga, f. varkens-hok; —illo, m. (sjokolade-)kop;
—'ima, f. drankje; fig. bitter drankje;
= —ion, f.
poco, a. weimg, gering; las pocas casas
modemas, de weinige nieuwerwctsche
huizen; es poca cosa, 't is weinig
zaaks; lo poco que le he visto, de
weinige malen dait ik hem gezien
h e b ; adv. weinig; poco a poco, beetje
voor beetje, langzaam-aan; poco mås
o menos, ongeveer zoo; se me da
poco, 't kan me weinig Sidhelen; poco
hace que ha salido, if kort geléden

pocho
de demr uitgegaan; tiombre para poco,
„vent van niks"; por poco me caigo,
of estuvo en poco que me cayese, 't
scheelde weinig of ik was gevallen;
a poco que ..., als ... maar even (met
subj.); a poco de ..., kort na(dat) ...;
tener en poco, weinig waardeeren, op
iets letten, of om iets of em. geven;
m. beetje, un poco, een beetje; un
poco de pan, een beetje brood; pr.
ind. weindge(n} enkele(n).
pocho, a. ver-kleurd, kleuir-loos.
pod/a, f. snoei(img); snoeisel; —adera,
f. snoei-mes, =
—6n, m.; —ador,
m. sno eier» —Ågra, f. voet-jdcht; —
ar, v.itr. snoeien; —enco, m. dasfoond.
poder, v. tor. (ue) en intr. kunnen, vermogen, geJijk zijn aan (wisk.); aankunnen
(iem.); no poder con una carga, *n
voracxit niet kunnen dragen; no poder
mås, niet meer kunnen doen; no
puedo menos de, ik kan niet nåiaten;
no puedo verlo, ik kan 't ('m) niet
zien; trabajo hasta no poder mås, ik
ik werk zooveel als ik maar kan;
impers. kunnen, mogelijk zijn; puede
ser que venga, 't kan wezen dat hij
komt; m. voknacht; prokuratie; m o gendheid, macht; conferir of dar un
poder, een volmaclit verleenen; estå
en su poder» *t is zijn macht; in zijn
bezit; los grandes poderes, de groote
mogendheden; p. p. =
por poder,
per
prokuratie;
pl.
(dipl.) plenos poderes, volmadht v. e. gevolrnåchtgide; -^dante, m. machtigingof volmaciht-gever; —habients, m. gevolmåchtigde, houdear eener volmacht
of prokuratie-houder; —lo, m. macht;
vermogen, fortudn; —oso, a. machtig,
gewéldig; remedio pode r oso, krachtig
middel; homhre poderoso, machrig
man, maar ook: krachtig man; los
poderosos, de grooten, de machtigen.
pod/6metro, m. podaméter (om d e s c h r e den te teilen); —6n, m. snoed-mesj,
s== —adera,
pø dr/e, m. etter, = pus; —ecerse, v. r.
(ver)rotten, bedérven; —ecimiento, rru
(ver)rotting, roittenis; ontbinding = pudrimiento; —-ido, a. = pudr ido; —ir,
v. intr. = podrir; —edumbre, f. rot'head, rett enas; kommer; —edura, f.
pudrimiento.
poe/ma, m . gedicht; —sla, f. poézie,
dicht-kunst; gedicht; -—ta, m. dicht er;
—'tica, f. vers-kunst, leer v. d. versbouw, poétiek; —-'tico, a. dichterlijk;
—tisa, f. d k h t e r é s ; —tizar, v. intr.
didhten; tr. ddohterlijk vooirstellen.
pola/co, -a, m. f. e n a . Pool, Poolsch(e),
y. Polen; —era, f. zejl-enroei-vaartuig
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in de MiddeE. Zee; —-ina, f. slob-kous;
—r, a, p o o l - , v. d. pool of pool-streken;
—ridad, f. pokrdteit, riehting naar de
pool (v. d. magneet); —rizaciån, f. gel.
polarizatie (v* h. lieht) ;-*-rizar, v. tr.
polarizeeren.
pole/a, f. ka(s)trol; —adas, f. pl. soort
mais-pap; —ame, m. stel ka(s)troIlen
(v. e. schip); —ar, v. intr.: polear y
mentir, liegen en draaien; —'mica, f.
twist -geschrijf; —'mico, o. polémisch.
polen, m. studf-meel.
pole/o, m, (plant) polei; fam. ijdel vertoon; snoeverij; opzichtigheid; fam.
snerpe nd-koude wind.
poli/andria, f. veel-mannigheid, poliandrie; —-andro of —åndrico, a. veelmannig; —antsa, f. alfabétische verzåmeling v. passages en beroemde
woorden; '—ce, rn. gel. d-uim; —cia, <E.
politie; gemeéntelijk beheer; wel-lévendheid, hoffelijkheid,
voorkomendhedd; net-ihedd, gepaste houding en gedrag; —ciaco, a. politie-; m. Am. P.
politie-agent; —cial, a. politie-; —cromo,
a. veel-kleurig; —chinela, f. soort dans;
m. Jan-Klaassen, hans-worst; grappemaker; —edro, m. veel-vlak; —'fono,
a. polifoon, veel-klinkdg; —gamia, f.
veel-wijverij; —'gamo, a. poligåam,
meer dan een vrouw hebbend; —glo to,
a. veel-tålig, veel-talen-sprekend a. a.;
—'gono, rn. veel-hoek; exercitie-veid
voor kanonniers; a. veel-hoekig; —Ila,
f. mot.
politi, m. steenen rol(ler); —(lin)acion, f.
gel. bestuiving, stuiif-meel-af-scheiding.
poli/o = poleo; '—po, m. poliep (dier);
—podio, m. varen; (dier) duizendpoot; —pero, m. poliepen-skeiet; —•
silåbico, a, veel-lettergrépiig; == silabo,
a,; m. veel-letter grépig woord; —técnico, a. politéchnisch; —telsmo, m.
veel-godige gods-dienst; —tefsta, m.
politeiist.
• •
pol/itica, f. ståat-kunde; —Itico, a. staatkundig; beleefd; aangetrouwd; hermano
politico, schoom -broedeir, zwager, • =
cunado; hermana pel tica, schoon-zuster; == cunada; padre politico, schoonvader, = suegro; madre politica, sch.moeder, '== suegra; zoo ook primo politico, aangetroiuwde neef enz.; estamos
politicos, we liggen • overhoop; ——itl—
quear, v. intr. fam. aan politiek doen.
p6liz/a, f. polis; bewijs v. toegang; schriftelijke verbintenis, såmen-spreking, bearaad-slaging; p6liza de seguro, polis
van verzékerirg; •—on, m, støaat-slijper;
die stillet jes en zonder paspoort uit
Spanje naar Amerika gaat; —onte, m.
minder politie -beamte (yerachtelijk).

polo
pol/o, m. pool; heere -dienst op de Filipijnen; And. volkszang; een balspel
te paard; polo del imån, magnétische
pool; doel-wit, oog-merk, hoofd-doel;
polo årtico of polo boreal, noord-pool;
polo antårtico ot polo austral, zuiid•pool; —-onesa, f. polomaisé; —tr6n, —
trona, a. f am. lui; —trona, f. leumngstoei; —tronear, v. intr. luieren; —troneria, f. liuilakkerij; —tronizarse, v. rverkiieren.
polu/ci6n, i. ontheiljging, bezoedeling;
(onwillekeurige) zaad-loozing; —to, a.
bezoedeld, ontheiligd.
polv/areda, f. stof-wolk; hevig g«krakeel; —ificar, v. itr. fam. vergruizen,
verpoederen, tot poeder (poeier) maken; —illo, m. verkl. fijn stof; —ito,
m. id. klein snuifje; —o, m. stof (n.),
snuifje, poeder; un polvo de pimienta,
een greepje peper; oro en polvo, stofgoud; polvo de arroz, rijst-poeder;
sacudir el polvo, afranselen; estå en
polvo, lijd-t armoede; h a levantado
polvo, heeft van zich doen spreken;
echar un polvo, (platt) een punt zetten*,
pl. stof jes; haar- of pruike-poeder;
polvo de la madre celestina, wonderpoeier.
pélvora, f. krudt; es una pélvora, vliegt
op als buskrudtt; no tengo pélvora, ik
heb geen duken; estå" gastando su
pélvora en salvas, verschiet zijn kruit;
mojar la pélvora de alguno, iemands
drift doen bedaren; tenemos pélvora,"
w6 hebben vuiur-werk; polvora de algodon, Bchlet-katoen.'
polvor/eamiento, m. bepoedering; —ear,
v. tr. bepoederen; —iento, a. stoffig,
poeierig; besteven; —in, m. meel-btaskrudt; krudt-huds, -molen; —ista, m.
krudt-fabrikant; vuiir-werk-maker; —
izar, v. tr. tot poeder maken; —oso,
a. stoffig; poeder -achtig; puso pies en
polvorosa, ging ervan-door.
poll/a, f. kippet je; poeleke, poetje; inzet,
pot(-spel); polla de agua, water-hoen;
ada, f. broedsel, nest; —astro, m.
vet
kippetje;
—astron,
m. fam.
stévige groote jongein; fam. krukert;
—era, f. kippe-hok, -ren-; loop-wagen
(om le leerén loopen); crinoline; —
eria, f. poeliers-winkel; partij gevogelt e ; —ero, m. kippe 4hok; m. en a. poelier, zijn kar; — ez, f. tijd tussenen
twee keer ruien (der roofvogels); —
ina, f. ezelin; —ino, m. ezel; dom,-kop,
lomperd; sukkel; —ito, m. verkl. jong
kuiken; fig. erg groen jongménsch;
«—0, m. kuiken, hoentje; (jaent-term)
vogel die nog nooiit geruid heeft; fig.
groen jongménsch; opk polio nuevo
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en dan == pollito; polio con polio,
jong bij jong enz.
pom a, f. klein soort wilde appel; vaasje
om reuk-werk te branden; reuk-lleschje
of -doosje; ballet je reuk-werk in de
zak; —ada, f. pommade; —ar, m.
åppel-tuin; —ito, m. fleschje, flakon•netje.
p6mez, f. i n : piedra pomez, puirn-steen.
porno, m. vrucht met pitjes, vooral appel;
flakon; sabel-knop; (bloem-)r,ui(ker.
pomp/a, f. praal, ludster; op-tocht; pompas, blazien (v. neervallend regenwater); op-bolling onder aan uitstaande
rok;
uitgespreiide
pauwe-staart;
scheeps-pomp; pompas
del mundo,
wereldsche ludsiter; —ear, v. intr. veel
praal vertoonen; r. in staatsie met
groot gevolg zich vertoonen;
veel
vertoon maken; —oso, a. pralend;
ihoog-dravend (stijl b.v.).
poncih/ada, f. groote hoeveeiheid v puricW"}
—e, m. „p.unch"; —era, f. pftinch-kom;
—o, m. Am. soort eenvoudgie regenmantelj a. slåp, week, verweekelijkt;
vadsig.
pon/cil, m. groote geurige citrpen; —
derable, a. weegbaar; fig. overweegbaar; —rieracion, f. even-wieht(s-leer),
leer v. d. zwaarte-kracht; harmonie;
wieging, overwéging; overdreven lof;
—derado, a. fig. verwaand; —derar,
v. tr. en intr. in even-wicht brengen;
nauw-keurig nagaan, overwégen, overleggen; wegen, zwaar zijn; zijn gewicht
laten voelen, drukken; ophémelen, hocg
opgeven van; —derativo, a. over-dreven,
overdrijvénd;
—derosidad, f.
zwaarheid, zwaar -wichtighedd; fig. gewdchtgiheid (vooral min-gunstig); —
deroso, a. zwaar, zwaar -wichtig; deftdg,
bezadigd.
pon/edero, m. leg-plaats, nest-ei (kalkei); —edor, -a, m. legger; af-slager
(op verkooping); f. eier-leggende kip;
—ente, a. de aktde ins^ellenc1; —er, v. tr.
leggen, zetten, doen, maken, steilen,
(eieren-) leggen; poner en orden, in
erde brengen; poner los ojos en algo,
een oogje op iets nebben; poner la
rnano en, slaan; poner manos a la
obra, de handen aan 't werk slaan;
poner pies en polvorosa, er-van door
gaan; poner pies en pared, zich verzeitten; poner obståculos, bezwaren
maken, hindernisssn in de weg leggen;
poner en la carcel, in 4e gevångenis
zetten; poner los vestidos, de kleeren
aantrekken; poner dudas, twijfel uiten;
poner en duda, in twijfel trekken;
lo pongo en noticia de V., ik stel
er u m e e ip .-kennis; pon*.* en tierra,
2§

pohéo
lossern; poner al aire, al sol, loichteji,
in d e zon zetten; le he puesto sal en
la moller a, ik hem 'm 's (mores geleerd;
se lo dije, pero éi puso ceno (meer:
mala cara), ik zeide 't hem, maa>r hij
zette een boos gezicht; he puesto las
peras a cuatro (of a cuarto), ik heb
mijn gezag 's laiten gelden; f am. voy
a poner una carta, dos palabras, ik jga
's 'r. brief, 'n paar woordjes schrijven;
no pongamos toda nuestra felicidad
en las cosas de este mundo, laten we
niet al ons geluk steilen in de dingen dezer wereld; pongo estudio en
pronunciar bien, ik leg me erop toe
om goed uit. te spreken; eso no quita
ni pone, dat doet er niets toe; poner
dinero a ganancia, geld ergens om steken;, i ha puesto V.? heeft u ingezat?
le pusimos a éi por testigo, we nåmen h e m tot getuige; f am. mire V.
c6mo me ha puesto el pillo, kijk u
maar 's, hoe de beroerling me toiegetakeld heeft; jcomo ponen miedo
con todas sus amenazas! wat brengen
ze er de vrees in met al hun dreigementen!; le puse en la calle, ik
heb s hem op sitraat gezet; poner bien,
poner mal a alguno, eim, goed doen,
iem. kwaad doen; poner un anuncio
en los periédiccs, een aankondiging
in de biladen zetten; poner precio,
een pxijs steilen; op prijs steilen; pongamos que no lo haya visto, laten
we 's aannemen dat hij ,(zij) 't niet
gezien heeft; la gallina pone dos
huevos z\ dia, de kap legt twee eieren
daags; r. beginnen, z : ch zetten ' tot,
worden (zoo of zoo>, vooral op*
eerts); ondergaan (zon of maan); zich
kleeden, zich uiitdossen, zich toetakelen; me pongo al trabajo muy
temprano, ik begin zeer vroeg te werken; si lo oye, se pondrå" alegre, als
hij (ze) 't hoort, zal hij (ze) blij zijin;
cuidado, senor, por esta vida comoda
se pondra V. gordo, pas op, meneer,
door dit gemakkelijk leven zal u dik
worden; el s o l se .pope a \m cinco, /de
zon gaast om vijf uur onder; se han
puesto de acuerdo, ze zijn 't eens
geworden; la cocinera se pone en
jarras cada vez que se enfada, de
keuken-meid zeit de handen op de
heupen iedeor keer dat ze boos wordt;
la senora sabe ponerse bien, mevrouw
weet zich goed te kleeden; no quiero
ponerme bien con éi, ik wil -t niet
bijleggen met h e m ; péngase V. en mi
lugar, stel ,u zich 's in mijn plaats;
asustado se puso en pie, verschrikt
stond Jiij (ze) op; cuidado que V.
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no se ponga malo, voorzichtig dat u
niet ziek wordt; ponerse bueno, wee/r
volkomen gezond worden; nåda se le
pone por delante, ontziet nåets; el
viento se ha puesto, de wdnd is gaan
Jiggen.
p o n g o , onreg. ie pers. v. pres. ind. v.
poner; —iente, m. westen(-wdnd); —
levf, m. (oud) oudearwetsche damesschoenen met hooge houten hakken;
—taje, m. = —tazgo, m.. brugge-geld;
—tear, v. tr. bir uggen bouwen; —tlf—
i
cado, m. hooge-priester-sdhap, paussehap; —tifical, a. hooge-priesterlijk,
påuselijk; pontifikaal; de pontifical, an
pontifikaal, in groot ornaat (bisschop
b.v.); —tificar, v. intr. hooge -priester,
paus zijn; als paus optreden; —tifice,
m. opper-priester, hooge-priester, paus;
el Supremo Pontifice, de Paus; —tlfico, a. =
—tifical; —tin, m. Fil.
sooirt vaartuig voor de kustvaart; —
t6n, m. ponton; zwaar dreg-vaartuig;
iichter; woon-schuit; plat-boomde schudt
met éen mast voor gevangenen; —toner^, m. pontonnier; —zoii?, f. vergif(t);
-—zofioso, a. giftig.
pop/a, f. åchter-steven; castillo de popa,
achterdek; tiene el viento en popa,
is in de gunst; — amiento, m. tikje,
met de vlakke hand op 't hoofd;
—ar, v. tr. zoo' op 't hoofd tikken uk
gekbeid, om aari te halen of uit minachting; minachten, minachtend b e jégenen; vertroetelen, aanhalen, liefkoozen; —eses, m. pl. (zeet.) stag
van de f okke-mast.
popul/acho, m. gepeupel; —acién, f. =
poblacion; —ar, a. volks-; (bij -t valk)
bemind; —aridad, f. volks-gezind-, algemeene bemiindheid of bekéndheid;
—arizar, v. tor. onder *t volk brengen,
aJgemeen bekénd of bemind maken;
r. bij: '«t volk bekénd of bemind raken;
—azo, m. = —acho; —eon, m. verzachtende zalf; —oso, a. volk-rijk, talrijk.
poqu/edad, f. geringheid; klein -zieligheid; —ito, a. verkl. v. poco; poquita
persona, min menschje; poquita cosa,
een heel klein beetje (udtdrukking v.
e. bedelaar); m. klein beetje: deme
V. un poquito, geef me een klein
beetje;
de poquito, weinig waard
(dem.); a poquito, ongeveer = poco
a poco, zachtjes-aan.
por, prp. door; voo<r; om, wegens; in,
per enz.; venga V. por aqui, kom u
hier-largs (hier-door); escrito por ti,
gesehreven door jon; <?por quién me
tom a V.? voor wie zdet u me a a»?
hazlo por mi, doe 't yooir mij (om
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mijnent-wil); por ser muy viejo no
ha podido venir, om zijn hoqge oiuderdora is hij niieit kunnen komen; por (el
amor de) Dios, om Gods-wil; por si
acaso, voor 't geval; no lo hago por
dinero, dk doe 't niet voor gold; por
si o por no, voor alle gebeurnjk"'heden; por mås que digan, wat ze
ook zeggen tmogeji; todo estå por
hacer, alles moet nog gedaan worden;
si, por cierto, ja, stelLig; por demås,
al te zeer; por lo demås, 6 vengens;
por ahora no puedo, voor 't oogenblik
k a n ik nået; por la manana, in d e o e h tend; por la tarde, por la noche, por
estas horas, in de namiddag (of vooravond), *s naehts, om deze tijd (v.
d. dag); por entonces" ya tendrås tu
diploma, (tegen dåe tijd heb je je
getuig-sehrift al; por cuenta y mitad,
voor gemeenschåppelijke rékening; por
peso, bij 't gewicht;
por mayor,
in 't groot, por menor, in 't klein;
cinco por ciento, vijf pirocent; por el
buen orden, voor de goede orde;
l por qué? wa,arom?
porc/elana, f. porseléin(-aarde); —ekte,
m. pisse-bed (insekt); —ino, a. varkens-; pan porcino, varkensbrood; m.
big; huiiL (op 't hoofd); —ion, f. deel,
aandeel, gedeelte; poirtde; por porciones, bij gedeelten, telkens een de el;
una porcion de uvas, een portiie druiven; porcion con grua, onderstand v, e.
pastooir (geld-uitkeerdng); —ionero, a.
deel-hebbend, déel-némend (aan); —%
ionista, m. die een aandeel heeft (in),
die deel heeft (aan); kost-leerldng;
—iuncula, f. algeheele aflaat voor hen
die op» 2 Aug. de kerken der Franciskaners bezoeken.
porcuno, a. big(geV, varkens-.
porene, m. voorhal, portiek.
pordios/ear, v. intr. bédelen; —erla, f.
bedelarij; —era, -a, m, f. bédelaar.
porf/ia, f. twist, woorde(n)-sitrijd, ruzie;
hard-nékkig-, koppig-heid; ongelégentieid; a porfia, om strijd, om *t hardst;
—iado, a» hard-nékkig, koppig; —
fiadcr, -a, m. f. ruizie-maker;—iar, v.
intr. (rede-)twdsten (over); lastig aanihouden; porfiar con alguno sobre
necedades, met iem. rédetwiisten over
onnoozelheden.
p6rfi/do, m. porfier; (porfi)rio, m. purper-hoen (water-vogel); Poirfiriius; =
'—ro (qn eigennaani).
pergadero, m. wan.
por/menor, m. bijzonderheid; —nografia,
f. onzédelijke schrijverij; —nografo, m
schrijver v. vuile boeken.
poro/s, m, pl. poden; •— sidad, f. po-

réiis-heid; —so, a. vol zeer kleine
gaatjes; —to, m. Am. Ch. Arg. boon;
zei judia.
porqu/e, oonj. omdait ,doo>rdat; wijl (dit
stijf); <*por qué? adv. waarom?
por/qu/é, m. fam. hoeveelheid, poirtie;
no me dijo el porqué, hij zei me het
waarom niet; —equecilla, f. verkl. v.
puerca; —era, f. leger (v. e. wild
zwijn); —eria, f. zwijnerij, vuiiheLd;
grolheid; pl. fam. lekkernijen die schadelijk voor de gezondheid zijn; —
eriza, f. varkens-kot, = pocilga; —
erizo, m. zwijne- of varkens-hoeder;
= —ero, m.; —erén, m. (fam. en o»ud)
politde-agent; —eta, f. kakkerlak; —
ezuelo, -a, m. f. verkl. v. puerco,
zwijntje, kleine vuålipoes.
porr/a, f. knuppel; fam. bluf: tiene mu>cha porra, heeft veel bliuf, ook knop
v. e. stok; fam. es una porra, 't ds
een vervélende zeur; dnt. -verdraadd;
hacer porra, blijven steken; —ada, f.
knuppel-slag; stonip (m. d. vudst); llevar
of darse una porrada, zieh hard sitooten, of erg pijnfijk vallen; —eria, f.
fam. hard-nékkig aanhouden; —éta,
f. groen blad v. uien, knoflook, prei
enz.; fa,m. en porreta, poedel-naakt;—•
illa, f. verkl. hameirtje v. e. hoief HsmAd;
sooirt gezwel in de gewiichten (paaord);
illo, m..in: a porrillo, bij de vleet; —
ina, f. groen (jong) koren; en = —
eta, —-ino, m. jonge prei om over te
planten; —o, a. tam. log, loederig,
a^rts-dom; m. loeder, .—on, m. groote
water-kruik met tuit; tuit-flesch om
wijn met een straaltje uit te drinken;
(volkst.) loederig mensch.
p o r t a , f. (ond) deur • = puerta; pl. (zeet.)
ges chut-poorten; —ab ander a, m. (mdl.)
standaard- of vaandel-sichoen; —abotella®, m. flessche-rek; —acartas, m.
brieven-tasch; —ada, f. voor-gével;
titel-blad; (kerk-)portaal; fam. groote
rnond; A HI. P. stadspoort en wijk
daarbijj pl. ketting (bij *t weven);
•—ador, -a, m. f. dfager, houder, 6verbrenger, spijs-drager (toe-stel in kloostears); —aestandarte, m. vaandel-drager,
standaard- of vaandel-schoen; —aestribo, m. stijg-beugel-riem; —afusil,
schoiuderHriem,
geweer-koppel;
—
aguion, m. (mil.) rudter-vaandrig; —
ahachén, m. fakkel- of toorts-drager;
—al, m. poartaal, voor-ho f, portiek; veranda; —alen a, f. schiet-gat (voorgeschut), gesichiit-poort; ludk daaorvan; —\
alero, m. poort-beamte voor stedelijke
invoer-irechten); —^.alon, m. vergr. v. —
al, scheeps -trap (om aan boord te
komen);. —amantas, m. reis-riem; —
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aihanteo, m. reis-zak; — amonedas, m.
beurs, poirtemonnaie; — anario,
m.
(ontleedk.)
onderste
maag-opening;
—iante, m. tel-gang; —antillo, m.
verkl.; v l u g g e e n korte gang der jonge
veulens; —an olas, f. pl. (zeet.) geschutpoorten; —aparaguas, m. paraplustander; —apaz, mi. en f. pac£m R . K .
p o r t a r s e , v. r. zich gedragen, zich houden, optreden; jos ihabéis portado!
jelui hebben 't er mooi afgebraicht;
—åtil, a. draagbaar; diccionario port&til, zak-woorden-boek; —aventanero,
m. schrijnwerkeir voor deuren en venBters; —azgo, m. tol(-kantoor, -huis);
—e, m. (eaele) houding, (aangenaam)
op)treden; port (v. e. farief); vracht,
vervoer; laad j ruimte; dråag-vermogen;
—ear, v. itr. par as verværen, per rijtuig (ergens) brengen; slaan met deur e n ; r. trekken (trek-vogeJs); se portean a Egipto, ze trekken naar Egipte;
—ento, m. wonder, wonder-ding; su
nuevo cuadro es un portento, zijn
nieuwe schdlderij is wonder-mooi; —
entoso, a,, wonder-båairlijk; —eo, m.
m. vervoer (kos ten); —eria, f. ingang,
pocxrt (v. e. .klooster); portiers-beroep,
-huisje, -kamertje.; (zeet.) geschut-poonr ten; deur v. h. vrouwe-verblijf; —ero,
-a, m. portier, -siter, deurwachter, -rés;
—ezuela, f. verkl. v. pusrta, zak-klep
(in een jas b.v.).
pérticø, m .portiek, zuilen-hof.
port/illo, m. bres, gat (in niiuuir a. a.),
scheur, barst (b.v. in bord); fig. .achter-'
deurtje, middel om te slagen; liuiikje
(in déor); pl. kleine slag-boomen, om
voertuigen te beletten; —6n, m. vérgr.
v. puerta, pooirt tussenen de zaguån
en de reist v. e. groot huis; gang-demr.
Portu/gal, m. Portugal; (portu)gués, -esa,
m. i. Portugees, -sche, Portugeeseh;
a. Partugéesch.
porv/enir, m. toakomst; —ida, i. (gjrof)
i n : jpor vida de Dios! bij God („bij
't leven Gods").
pos, adv. (weinig) achterna, achter, vervolgens; ir en pos de, na-jagen; ir en
pos ook: nåvolgen, nadoen.
pos/a, f. doods-iklok; ('t) ophouden v. e.
begråfenis-stoet geduirende de „responsorién" (R. K.); pl. billen; —ada, f.
foérberg; logies, kameir in logemént;
mes lepel en vork in doos; ('t) stdlstaan op de achter-pooten (v* e.
paard); —aderas, f . , p l . === posas; —
adero, «a, m. f. herbeirgier; hotel-haud e r ; -^-ar, v. intr. logeeren; pauzeeren,
rusten, even ophouden; tr. even neerzetten om op adem te komen (vracht,
last); r. neer-strijken (vogels), neer-
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slaan (bezinksel); —data, f. post-scriptum (P. S.); —eedor, -a, m. i., bezitter;
(rechtst.). tercero, derde bezitter; —.
eer, v. tr. bezitten, volkomen beheerschen, grondig kennen; r. zelfbeheersching hebben; —eido, -a, m. f. en a.
bezéten(e), dol-zinig(e); m. bebouwde
grond, erf.
poses/i6n, f. bezit (ting); poner of dar
en posesføn de, in 't bezit steilen van;
—ional, a. bezits-, v. bezit; derechos
posesionales, bezits-reehten; —ionar, v.
tr. in 't bezit steilen; r. bezit nemen;
—ionero, m. eigenaar v. vee, die de
door hem eerst gepaohte weigrond
koopt; —ivo, a. bezittelijk; —o, a.
bezéten; —or, -a, m. f. =
poseedor,
-a; —orio, a. bezits-orecht-gevend..
posib/ilidad, f. mogelijkheiid; —jlitar, v.
tr. mogelijk maken; —le, a. mogelijk;
h e hecho to do to posible, ik heb al
't mégelijke gedaan; carezco de posibles, ik mis de middelen.
posi/cion, f. ligging, plaats; stelling;
pozitie, betrékking; verhéotr; —tivista,
m. prositivist; —tivo, a. stelldg, vaststaand; p6zitiei (tegen-6ver négatief
in de wisk.); (spraakk.) m. stellende
trap; (plat) „duiten"; '-—to, m. silo,
graan- vooirraad-schuua: in een stad;
—tura, f. = postura.
pos/m a, f. fam. bedaardheid; lijzigheid;
. a, en m. f. onverstoorbaar (mensch) a, a.
„zeurpot"; —o, m. bezinksel,, vdeht-op hooping;' —on, m. matten stoel of zetel;
—poner, v. tr. na-steilen, later steilen;
uit -steilen; op -offeren, opgeven; —ta,
f. paarde -post, post-huis, ai-, uit-spanning; afstand tusschen twee posten
(twee uur); 't reizen met post-paiarden; por la post3, in aUerijl; ir en
posta, met de post-wagen reizen; seguir
la posta, „de post volgen", bijzonder
snei handelen; fam. lo hizo a posta,
deed 't met opzet; pl. zeer grove
hagel voor ree-bokken; m. post-looper.
post/comunion, f. gebed n a d e , y kommiunie" (deei der mis, R. K.); •—-e, m.
post, stut, paal; school-jongen die zijn
straf uit-staat; venga V. pronto, no
quiero llevar un poste, komt u spoe dig, ik wil nieit wachten als *n gek
a. a.; huelo el poste, ik voorzie onåangenaamheden (en vermijd ze); me
di6 poste mås de media hora, hield
me meer dan een half uur aan de
praat; estaba como un poste, stond
d e heelen tijd stil; —elero, m. (zeet.)
krom-hout v. d. „spiegel", achtersteven; —erna, f. of —emacion, f.
gezwél, etter-buil; en: langzaam mensch
dat op zich laat Mrachten; verborgen
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wrok; fam. no se haga V. postema,
maak u maar nieit dik; las ccsas no
me hacen postema, ik trek me de
wéreldsche zaken weinig aan, ook:
ik ,ben ^erg open-hårtig; —ergacion, f.
ver -otnachtzåmdng;
achter uit -zettdng ;
passeering; —ergar, v. tr. ^passeeren"
(amtelijk, vooral molitair); —eridad, f.
någeislaciht; —erior, a. later nå-kome.nd, achter ieits staandof liggend; m.
pl. fam. åchtersite; —erioridad, f. het
(achter )na-korne n, aehteiraan zijn a. a.;
—eriormenie, adv. daarna, ten slotte;
—eta, f. inéen-gelégde veilen druks,
hoeveelheid bij een -genaaide
veilen;
—igo,
m. hiikje,
loket, gehedme
deur; deur met éen blad; (zeet.) luik
v. e. geschuit- of patrijs-poort; m. pl.
kriken, blinden; deur-bladen; —iguillo,
m. vexkl. nood-deurtje, achteir-deuirtje; —illa, f. koret of roof; —illar, v.
tr. van een opsch-rift voorzien; —il!6n,
m. postiljon; voor-rijdeir; (zeet.) postscbuit; —illoso, a. korstdg, -achtig;
—izo, m. praik, va,lseh haair; a. bijgemaakt, aangelascht; valach; —meridiano, a. namiddag-; —or, m. (vendu-)
afslager;
mayor
postor, meest-biedende; —parto, m. tweede lam (v.
éen sehaap), tweede worp of bevalldng.
postr/acién, f. algeheele outputting (v. e.
zieke); — ador, -a, m. f. vernéderaar;
in. bid-stoel; —ar, v. tr. vernéderen;
neerslaan, omvéir-werpen; r.
neerknielen; zich vernéderen; —e, a. laatste, = —ero, m. de laatste bij *t spel;
por fin y posjtre of a la postre, ten
slotte; m. pl. nå-gereicht, dessert; —emo,
a. = . —er(o), a. laatste, laatst-k6mend; —imerla, f. gel. laatste levensjaren; pl. de vier laatste dingen:
dood, oordeel, hel en zaligheid; —.
imer(o), a. laatste.
postula, f. = postulacién.
postul/acion, aanvraag, veirzoek; — ado,
rn. gel. vooirl<5opdg als bewézen aangenomen stelling, postulaat; beginsel
dat geen bewijs behoeft; —ante, m.
en a, a an vr ager, verzoeker, sollicitånt; verzoekend a. a.; —ar, v. solidciteeren (om betrékking); aanvragen;
om dispensatie of wij-stelling vragen;
stemmen vooi* uitgesloten kandidaatbisschop.
p6st umo, a. geboaren na de dood v. d.
vader, någelaten (werk b.v.); (post)ura, f. booiddng (willekéurig); gestalte
(énwillekéuarig); (het) planten; akcijns
c p vcedings -middelen; bod, op-bod,
akkoord, overéenkomst; blankétsel; ('t)
leggen v. vogels, leg-tijd; waarom gewed, inzet; pl. jonge plantjes.*
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p o t a b l e , a. drinkbaar; —aje, m. soep,
ragout; gekookte gro enten; soep-groen (te; poespas, drankje; méngel-moes;
—ajeria, f, moes-tudn; allerlei soepgroente; bewaar-plaats voor de groenten; —ala, f. (zeet.) steen om 't andere
miteinde v. e. schdp in evenwiieht te
homden; zwaar en langzaam, vaartuig;
—ar, v. tr. (grap) drinken; ijken (maten
en gewdehten); —asa, f. pot-asch; —
asio, m. kali of r potassdum.
pot'e, m. aiaorden pot; ijk, proef- of standaard-maat,
-gewdcht; a pote, uit
flesch of tuit; beel veel (drinken);
—eneia, f. macht, vermogen, kracht;
draagkracht; mogendheid; elevar a
la t-Tcera potene ia, in de der de macht
verheffen; pl. (negen) krans-strålen
om 't hoofd v. het kindeke Jezus;
—encial, a. (geneesk.) n a eenigen tijd
werkend
(vooral
brand-middel);
ma cht (s) -, vermogend, macht -hebbend;
in de plaats te steilen, gelijk-wåardig;
bestaanbaar, gebeurlijk; f. spanning,
graad v. intensiteit; —encialidad, f.
innerlijk vermogen; gelijkwåardighedd;
—entado, m. potentaat; épperheer; —
ente, a. vermogend, ( machtig; stevig,
stoer; met teel-vermogen; —erna, f.
sluip-poort (in véstiing-werken); —estad, f. macht, gezag; waardigheid die
met corregidor overeenkwam; patria
potestad, vaderlijlce macht, -lijk gez^g; (wisk.) = potencia (dit m e e r ) ;
pl. koor y orde v. engelen; —estativo,
a. v. d. wil afhankelijk; —ingjue, m.
(vclkst.) meddcijn, middeltje; —isimo,
a. voornåamste, eerste, machtigste; -—
ista, m. fam. drinke-broer.
potr/a, f. fam. verzakking, breuk' a. a.;
—an ca, f. jong merrie-veulen (tot
drie jaar); —ear, fam. pesten; —era,
f. kop-bedekking v. hennep voor veulens; Am. Arg. bouw-terrein, erf; Am.
P. omheind of bebouwd t&rrein v. e.
boerderij; —il, a. waar veulens gehoaiden worden (wed); —illa, m. oude
m a n die erg jeugdig wil doen; —o,
m. veuien (tot drie jaar); hijsch„broek" voor paaerden; forter-bank,
,,hoiUten paard"; lies-buil; estoy como
en lin potro, ik sta duizend angsten
uit, ik zit op heete kolen a. a.; —IOSO,
a .die een breuk of verzakking heeft;
fam. die boft.
poy/a, f. recht in brood betaald in een
volks-oven; kaf v. lijnzaad; —al, m>
kleed over een steenen bank; —ata,
f. kast voor vaat-werk; —ato, m.
m. vlak stuk op hellend terrein;_ —
ete, m. = poyo i ; —o, m. steenen ba,nk;
zittings'gelden a. d, rechters betaald.
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poz/a, i. poel, pias; (hennep-) roit-put;
gemeenschåppelijke inzet, plaats waar
die gestort wordt; holte in 't brood
waarin honing; tam. le lame la poza,
zet hem zijn geld af; —al, put-emmer,
rand v. e. puit; —snco, m .pias (op
straat b.v.); —o, m. put; regen-bak;
fam. un pozo de ciencia, een wonder
v. geleerdheid; pozo de nieve, ijskelder, -kamer.
pråcti/ca, f. praktijk; toepassing; gebruiik
(=- zede); vrij verkeer (met een land).
practi/cable, a. uiitvoerbaar, toe-te-passen, bruik-baar; begaanbaar (weg);
—cante, m. assistent (v. e. arts, gsnees heer); repetitor; —car, v. tor. toepassen;
waarnemen, in praktijk hrengen; praktizeeren; ten-uitvoer-leggen of uitvoeren (denkbeeld), bewerk-stélliigen, uitoefenen; nåkomen; bouwen, aanbrengen (trap); aanleggen (overweg); practicar las virtudes, de .deugden betraehten; *•—co, a. daad-wérkelijk, toegepast;
cjencia pråctlca, toegepåste wetenschap;
m. praktisen man; praktizéerend gineesheer;
haven -loods;
—-c6n, m.
vergr., man v. d. praktijk.
prad/era, f» wei(de), weiland; — ~ e r i a ,
f.; —eroso, a. (pLantk.) weide-; — o,
m- weiland; planitsoen aan de ingang.
eener plaats; el Prado, het Erado te
Madrid, Museo del Pradio, Pradpmuseum te Madrid.
pragmåti/ca, f. buitengewone wet (afwijkend afgekondigd); —co, a. pragmåtica sancion, ; „pragmat.ieke . sanktie",
plechtige régeling van vorstelijke familie-belangen of kerkelijke aangelégenheden; m. (reebtst.) schrijver over
nariønale wét-geviing.
pra/sio, m. groen berg-krist al; —sma,
f. =-. plasma, laatste bet.; —vedad, f.
verdorvenheid.
pre, m. soldij; —åmbulo, m. inleiding,
pl. ook: omhaal v. woorden; déjese
V. de preåmbulos, praat u er niet
zoo omhéén; —benda, f. prove, prebénde (inkomsten v. kanunnik
of
dom-heer); —bendado, a. die een
prove heeft (zie vor.); —bendar, v. tr.
een prove of prebénde geven; —
bostazgo, m. provoost -schap (zie 't
velgende); —boste, m. provooet, summier-récht-isprékend rechter.
pre/cario, a. haehelijk, v. willekeur. of
toeval athånkelijk; kort van duur;
—caucion., f. voor-zoirg(-s-maatregel),
omziehtigheid; —causionarse, v. r. zijn
voorzorgs -maåtregelen nemen; —caver,
v. tr. yooirkomen; r. zich hoeden (voor,
de); —cavido, a. op zijn hoede; —
cedencia, f. voor-rang; —cedenta, a.

precio

de voor-rang hebbend, vooråf-gaand;
m. vooråf-gegaan feit; —ceder, v. tr.
voor-, vooråf-gaan; de véor-rang hebben op, 't winnen van; —ceptista, a.
en s. die voorschriften moet geven;
— ceptivo, a. voor-schriften bevåttend;
cepto, m. voor-schrift, los, onder-richting; los Preceptos, de Geboden; —
ceptor, m. huis-omderwijzer; —ceptuar,
v. tr. vooirschriften geven.
prec/es, f. pl. gebéden nit 't Oude Testament, verzen' uit de Bijbel als psalm
of gezang gezongen (R. K.); —esion,
f.
(isterrek.^ terug-gang der évennachts -punten; (redek.) schijnbaore verzwijging, b.v.: „iik zal niet spreken
v a n . . . " ; —iado, a. kostbaar; en m.
kwibus; —iador, -a, m. f. schatter,
waardéerder, taxeerder; —iar, v. tr.
waiardeeren; r. bogen op (de), zich
laten voor-staan op, zich veel verbeelden van; veftoon maken van {iets
verdienstelijks), zich uitgeven voor; se
precia de hermosa, ze laat zich veel
voorsitaan op haar schoonheid; —inta,
f. leder-beslag (v. e. koff er), geteerd
ouid zeildoek oim touw; —intar, v.
tr. met lederen riemen beslaan (kist,
om die steviger te maken), een riem
of band om een pak doen; soms bij
wijze v. vergunnings-bewijs voor de
. oktrooien; touw omwikkelen m. reepjes'
zeildoek (zie vor,).
p r e c i o , m. prijs, belooning, loon; poner
precio, bieden (bod doen); poner en
precio, onderhåndelen over een prijs;
poner a precio, op prijs steilen; —osa,
f. nuffig3 veel-eåschende ingebeelde
vrouw; (R. K. kerk) ziel-mis vooir weldoener, gelden voor de geestelijkem welke die houden; —osamente, adv. zorgvuldig, keurig; —osidad, f. kostbaarheid; ingebeeldheid a. a. eener preciosa; —oso, a. kostbaar; allerliefst,
béeld(er)ig, snoeziig a. a. (kind, plaatje
enz.): aller-gezélligst (prater); —picio,
m. afgrond; —pitacion, f. over-ijling,
overhåasting; (scheik.) neer-slag; —
pitado, m. (scheåk.) neer-slag, precipitåat; precipitado blanco, wit pr. (waarvan witte kwik-zalf); a. over-ijld, o;nbesuisd; —piiante, m. (s.chelik.,) wat
doet neer-slaan; —pi tar, v, tr. (scheik.)
neer-slaan; ånders: neer-werpen, -smijten; te haastig of voorbårig behåndelen; r. zich storten, — werpen (met
een vaart); overijld zijn, voorbårig te
werk gaan, onbesuisdheden begaan;
— pitoso, a. vol afgronden of ravijnen;
—samente, adv, juist, precies; nauw^
keurig;
noodzåkelij ker -wijs,
on -ont béerhjk; —sar, v. tr. dwingen, nood-

preciso
zaken; noodzåkelijk maken; —sion,
f. naodzåkelijkheid = necesrdad; nauwkeurigheid (voqaral in sprefeen of schrijven); fijne onderseheiding, zuivere inåcht-name; —sivo, a. d w i n g e n d , d r i n g end, nopend; circunstancias precisivas,
drirgende omståndigheden.
pre/ciso, a. noodzåkelijk; noodig; precies,
stipt, juist, nauw-kéurig; beknopt; zåkelijk; es preciso que se quede, '£ as
noodig dat hij (ze) blijft; mi padre
es muy preciso, mijn vader is erg
stipt; a la hora precisa, op *t juisite
our; —citado, a, boven-verméld; —
clto, a. en s. gevloekt(e), verworpen,
verworpeling, == réprobo; —claro, a.
beroemd; edel, grootsch; —cocidad,
f. vroeg-rijpheid; voorbåirdgheid; —conizaciOn, f. openbare lof; preconizåtie,
bevéstiging do or 't conclave v. e.
benoemde bisschop; —conizador, m.
lof -rédenaar, 6p-hémelaar; —conizar,
v. itr. openlijk prijzen, hoogelijk roemen; 6p~hémelen; preconizeeren, bevéstigen door 't conclave (bisschop);
—conocer, v. tr. vooirzien, van-te-voren
opmaken.
pre/coz, a. vroeg-rijp; voor-bårig; —
cursor, -a, m. f. _yoorlooper, bode; a.
voor-åf-, voor-gaahd;—decesor, -a, m.
f. voorganger; pl. ook: voor-oiuders,
-zaten; —decir, v. tr. voor-zéggen,
-spellen; —destinacién, f. (godgel.)
voor-bestemming, -beschikking; —destinado, a. voor-bestémd, -beschikt; —
destinar, v. tr. voor-bestémmen, -besehikken.
predi/al, a. (rechtst.) van géldelijke aangelégenhéden en értenissen; '—ca, f.
pireek
(der Protestanten), sermoen;
predik-plaaÆs, prédikirg; •—cable, a.
predik-baar, waarover te prediken; —
cacion, f. = prédica; —caderas f. pl.
fam. predik-talent; —cado, m. (taalk.)
gezégde; —cador, -a, m. f. prediker;
predikant; zedepireeker; —camento, m.
fam. roep, naam; predikament, ©en ider
kategoriéén v. Aristoteles; —cante, m.
predikant (der Protestanten); a. predikend, die zéde-preekt; —car, v. tr.
publiek maken; prediken, preeken; zéde-preken hoaiden; hoog opgeven (van
iets); voor-hou den, -preeken, -kauwen.
predi/ccion, i. voorzégging, voor-spelling; —leecion, f. voorliiefde, keur;
—leeto, a. geliefd, boven ånderen verkozen, uitverkoren; —o, m. • grandeigendom, landerijen; onroerend goed:
predio rustico, buiten-goed; predio urbano, onrceirend goed in de stad; —.'
sponer, v. tr. voor-bestémmen, vante-voren geschikt of vatbaar maken;
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—sposicion, f. aanleg; våtbaarheid; —
spuesto, a. voor -besdukt, -bestémd;
geschikt of vatbaar.
predomin/acion, f. over-héearschiing, (het)
op de voor-groind treden, == — io;,
—ante, a. op de voorgrond tredend,
overwégend; su calidad predominante,
zijn hoofd-eigenschap; —ar, v. tir. overhéerschen, op de voorgrond treden;
't meest voorkomen of zich 't meest
doen gelden; —io, m. =-- —acion,
overhéerscbing,, ('0 op de voorgrond
treden; en: overwicht (zédelijk).
preeminen/cia, f. voor-rang; -crecht (v.
rang of waardigheid); ('t) voor-gaan
(bij een ander); —te, a. uit-stekend,
uit-blinkend; tiene virtudes preeminentes, heeft schitterende deugden.
pre/excclso, a. grootsch, verhéven; —
existencia, f. gel. voor-bestaan; —•
existente, a. (id.") voor-bestaaiid; —
existir, v. i n t r . te-voren bestaan of
voorkomen; Dios preexiSsjtla a su «bra,
God bestond reeds vooir zijn werk; —
facio, m. voor-woord; inleiding pretåtie (v. d. rniis, R. K.); voor-bericht;
facion, f. voorbericht (v. e. boek),
meer: prologa; —fecto, m. perfekt,
voorziitter v. e. kapittel, bestumrs-hoofd;
school-opziener, hootd-kommiissaris v.
politiie (Parijis, Am.); —fectoral, a.
v. d. prefekt(e)-, gewést-hoofdelijk; —
fectura, f. prefektmuir (Frankrijk en
Am.), gewéstelijk bestuiur (id.); —^^ferencia, f. voor-keur; pl. blijken of
teekenen v. voorkeur; —ferible, a.
verkieslijk; —ferir, v. tr. (i, ie) verkiezen; steilen boven (a); intr. voorgaan, de voorkeiur genieten.
prefi/guracion, f. vooråf-gåande voorstelling, voor-beeld, modél; —jar,"v.
tr. voortuitt-be palen of
-våst-steilen;
—jo, a. te-voren bepaald, vooruit våststaande; m. (spraakk.) v6or-voegsel;
—nicion, f. (rechtst.) vast-stelling (v.
termijn, verdåging a. a.); —-nir, v. tr.
(id.) : vast-steilen (zie 't vorige).
pregen, m. bekénd-making (bij bekkenslag b.v. door een omroeper); fam.
st ©eds herhaalde lof-tuiitingen, lof-getrompet.
pregon/ar, v. tr. bij trompet-sichal bekendmaken; algemeen bekend-maken; fam.
rend-hazuinen; (id.) in 't openbaar
6p-hémelen; rond-venten; —eo, nr. g s roep
der
rond-venters;
—eria, f.
omroeper-schåp; soort heffing (belasting); —ero, -a, m. f. omroeper; uit*
bazuiner.
pregunta, f. vraag; estoy a la cuarta
. pregunta, ik zit op izwart z a a d ; — a d o r ,
-a? m. f. vxager; altijd vragend; —ar,
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v. tr. vragen (om iets te weten); —
én, -ona, in. f. en a. vraag-al; a. vraagziek.
pr^/historia, f. voor-gesebiedeinis, voorListorisch
tijdperk;
—historico, a.
voor-histor.isch; —inserto, a. gel. te voren ingelaschit; — judicial, a. (rechtst.)
prejudicieel, te-voren te beréchten of
uit te maken (bij rechter); —judicio,
m. te voren gedane uitspraak; —
juzgar, v. itr. vooruit (be)oordeelen;
vluchtig beoordeelen;—lacia, f. p r e laai-schap; —lacion, f. (rechtst.) voorrecht (op goederen of a m t ) ; —lada, f.
abdis, overste (in nonne-klooster); —
lado, m. prelaat; prior (in klooster);
prelado doméstico, huiis-prelaat (v. d.
Paus); —latiira, f. — —lacia; —liminar, a. toe -lichtend, v. d. voor(åfgaande)-besprékingen; m. wat voorafgaat, voor-bereidende werkzaamheld,
voor-bespréking; —liminarments, adv.
bij wijze van inleiding of voorbereading, of voor-bespréking; —ludiar, v.
intr. een voor-spel spelen; f am. met
ompraterij beginnen; —ludio, m. voorspel, ook fig.; —maturo, a. vroeg^rijp;
voor-bårig, on-tijdåg.
prem/editacion, f. voor-daeht; (rechtst.)
con premeditacion, meit voor-bedachten
rade; —editsr, v. tr. (vooruit) bedénken; —iador, -a, m. f. belooner; —iar,
v. itr. beloonen, vergélden; —io, m.
belooning; loon (alleen fig.); premie
(b.v. de seguro, v. e. verzékering, de
demora, voor uitgestelde betaling); a
premio, boven pari; —iosamente, adv.
knellend, drukkend, dringmd; nauwsluitend, jiuist v. pas; —ioso, a.
nauw, -sluitend (kleeding-stuk); klemmend; fig. benépen; bekrompen (in
eig. zin); —isas, f. pl. gel. premissen;
—iso, a. vooruit-gezonden of aangenomen, (rechtst) bij voorbaat afgezonden; -—ura, f. fam. nood, drang;
n<5od-druft; fig. klerø, groote vearlégenheid; dringendhedd.
prend/a, f. pand; juwéel; stuk goed,
meubel; en prenda de su amistad, als
teeken v. vriend-sehap;
hand-geld,
-slag (bij koop); pl. natuurlijke gaven,
lieve
eigenschappen;
lief de-panden
(vrouw en kinderen); meter prendas
en, zich warm maken vootr; —ado, a.
ver lief d (op, de), hoogelijk imgenomen
(met, de); —ador, -a, m. f. pand-gever
-nemer; •—ar, v. tir. in pand geven of
nemen; intr. bekoiren, sterk voor zich
innemen; r. lief de opvatten voor (de),
zich sterk hechten aan (de); — edero*
m. borst- of das -speid; haak(je), gesp,
hechter (alles waarmee men kléeren

vast-maakt); (oud) haar-lintje; —edor,
m. vanger, pakker, agent belast met
het opvatten of aanhouden v. e. persoon; —er, v. tar. opvatten, gevangen
nemen of -zetten; vast-maken (met
een speid,
con un alfiler); aansteken; prender fuego a, in brand
steken; intr. wortel-schiieten; postvatten, vlam-vatten, åangaan
(hout
op
de haard b.v.); ^pairen
(dieren); r. zich tooien; blijven haken
(b.v. aan spijkers); gevangen raken, in
de val loopen; —edura, f. hånetree;
—eria, f. uitdragerij; —ero, -a, m. f.
uitdrager; — ido, m. tooi (v. e. vrouw);
kant-patroon; —imiento, m. gevangen»
néming; wortel -schieten.
pren/ocién, f., voor-opvatting, -begrip,
voor-åi-gaand denkbeeld; —ombre, m.
voor-naarn.
prens/a, f. pers; en prensa, ter perse;
me ha metldo en una prensa, heeft
me in een moeilijk parkét gebracht;
—ado, m. glans v. gemangeld goed;
—ador, -a, m. f. perser, mangelaar;
—adura, f. persen, persing; —ar, v. tor.
persen, mangelen; —ista, m. werkman
aan de pers (drukkerij),
pren/ado, a. zwangecr (prenada, zwanger, dirachtig); vol of beladen met iets;
m. zwangerschap; = —-ez, f. zwangerschap, drachtig^eid; ronding (op effen
vlak); vooritdurende bedreiging; vsrlégenheid (als men iets onåangenaams
v er wac hl) of: blijde verwachting, hoopvol ukzåcht (op iets).
preo/cupacién, f. voor-oordeel; voor-ingenomenheid;
afgetrok^enhcid, ontstemdheid; in-beslag-name (der gansche aandacht); —cupar, v. tr. in-bezit-nemen of in-beslag-nemen voor een
ander; geheel vervullen (geest of gemoed); bijzonder innemen (voor of
tegen); —pinante, a. en m. die oordeelt of een meening uit voor een
ander; —pinar, v. itr. dat doen (zie
vor.).
preordin/acion, f. v6or-6rdening; —ar,
v. tr. van-te-voren ordenen of regelen.
prepar/acion, f. vooir -bereiding; toe -be reidsel, toe-berei ding; =
—amiento,
m.; —ar, v. tr. voor-bereiden; toeber eiden; —ativo, m. voorbereiding;
pl. voor-bereidende måat-irégsien, toebereidselen; —atorio, a. voor-bereidend.
preponder/ancia, over-wicht; overwégendheid; •—ante* a. overwégend; voto preponderante, beslissende stem; overnéerschend; —ar, v. intr. meer wegen,
meer gewicht in de schaal leggen, € g . :
de doorslag ^even.

preponer
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prepo/ner, v. fir. (als poner) voor op-steilen;
voor-voegen; —sicion, f. voor-zetsel,
prepoizitie; —'sito, m. prevoost (v. e.
kapittel); overste (©ener arde).
prepos/tero, a. verdraaddj achterste-voren,,
verkéerd.
prepoten/cia, f. over-macht; —te, a.
over-måchtig.
prepucio, m, voor-buid.
p re rroga ti va, f.
bijzonder
voor-recht,
prerogatiief.
pres/a, f. opvatting, gevangen-nemmg;
krachtige soep; vangst; prooi; buiiit;
klauw (v. e. roof-vogel); dijk, dam,
schut-sluis; * schut v. e. watermolen;
h 2 c€ r pres a e n , vast -girij pen; pl. s cherpe
of ooigebogen hoek-tanden (der verscheur. dieren); —ada, f. prea-giroene
kleur; — ado, a. prei-groen; —ag*ar, v.
tr. voorspéllen, åan-kondigen; —agio,
m. voor-teeken; voor -spelling; voorbode; —ago, a. zéggend, -spéllend.
presbi/cia, f. gel. bijziend^beiid; '—ta of
*—te, a. gel. bijziende.
presbit, érado, of —ato, m . poester-schap,
-wijding; —-er. I, a. priesterlijk; •—eriano, -a, m. f. en a. presbiteriaan(sch);
—erio, m. kdor-hek (R. K.); vergadering der priesters m. d. bisschop;
—'ero, rn. priester.
pres/ciencia, f. voor-kemnds; —cienté, a,
voor-wétend; —cindible, a. wat overgeslagen kan worden; —cindir, a.
ovér-slaan; '—cribir, v. .tr. voor-schrijven; intr. (rechtst.) verjaren (verlies
of erlarging v. rechten); vervldegen
(hoop); —cripcién, f.
voor-schrift;
recht-verkrijging of verlies doør verjåring; —criptible, a. Vocr te ischrijfven;
verjaarbaar; —crip to, su =
—crito,
a. voor-geschréven, van-te-voren omsehréven; verjaard.
presea, f. klein -ood; rijk geschenk.
presen/cia, f. tegen-woorddgheid; aanwézigheid; åanwézen; verschijinimg; presencia de ånimo, tegen-woordigheid v.
geest; prcsencia real, wérkelijke tegen-w. v. Ghristus i n *t brood en de
wijn (R. K.); fig. lévenddge herinnering die 't åanwézen van 't geen
men begeert te binnen brengt; —cial,
a.
persoonlijk;
testigo
presencial,
ooggetuige;
—tacidn,
f.
voorstelling; feest v. Maria Presentatie (21
Nov.); voor draeht (s -recht) vo or ker kelijke toelage (prove a. a.): a presentacién, op zicht (wissel)^ —tadol,
m. en a. lett. voor-gedragen(e), .• ni,
tot doktors -graad of professoraat (teo loog); pas voor-gestelde; gedåg-vaardej
—tador, -a, rn. f. véor-steller (v. persoon); aan-ibieder (v, zaak); véor-

drager (v. persoon); •—talla, f. geloftegitt, ex-voto; —ar, v. tr. voor-steilen
(persoon); aanbieden (b.v. geschenk of
ver-ont-schuldigiing); indienen
(véorstel, wets-ontwerp), aanhångig maken
(id.); r. zich vervoegen (bij dem.,);
verschijnen
(op
dagvaarding); zijn
diensten aanbieden; —te, a« tegenwoordig; aanwézig; m. tegenwoordige
tijd; aanwézige; geschenk; hacer un
presente, 'n geschenk geven; hacer
presente, åankomddgen, doen weten,
voor de geest brengen; lo tengo presente, ik ben er me wel van bewust,
ik herinner 't me goed; al presente,
of de presente of presentemente; in
adv. tegenwoordig: 'por lo presente no
estoy dispuesto, voor 't oogenblik ben
ik niet geoégen; con la presente, bij
deze (in brief); el 25 del presente,
de 255te dezer; estå de cuerpo pre^
sente, ligt in staatsie (lijk); ni ausente
sin culpa, ni presente sin disculpa, (er
is) evenmin een afwézige zoncer schuld
als een åanwezige zonder ver-ont-schuldiging (spreek-woord); —temente, adv.
tegenwoordig, nu; op 't oogenblik;
—tillo, m. fam. kadootje; —timiento,
m. véorgevoel; (geneesk.) eerste koortsaandoening; —tir, v. tr. (i, ie) een
voorgevoel hebben van; voor-zien, yermioeden,
preser/o, m. d^g-looner belast met toe»
zicht op presa (water-molen-schut);
—vacion, f. behoud, bewaring; —
vador, -a, m,. f. bewaarder, behoeder;
—var, v. tr. bewaren, behoeden; —
vatiyo, a. en m. (voor-)behoedend,
voor-behoed-middel".
presid/ario, m, = —iario; —encia, f.
voorzkter-schap, -s-woning; recht om
voor te zitten of hooger te zitten (aarj,
tafel); —enta, f. voor-zitster; e?cht
genoote v. d. voor-zitter; —ente, m.
voor-zitter; professor die student bijstaat, welke stelling verdédigt; «—iar,
v. tr. garnizoien leggen dn een stad of
fort; —iario, m. dwang-arbeider årn een
presidio; —io, m. bezettirg eener vesting, fort ergens dn een kolonie; straf*
kolonie i n N . Afrika met fort; dwangarbeid; fig. steun, gewapende bij stand; —ir, v. tr. vooir-zikten; nelpen
met het verdédigen eener stelling
(professor); de led ding hebben van.
pres/illa, f. band, boordsel, tres- of
•' lis-band; lus, lis; boek-shiiter, -slot;
—ion, f. dr uk, drukkiing; —0, -a, m. £
gevångene; a^angehoudene; p. p. van
prender.
prest, a. (mil.) soldij; —a, f. miunt
(plant); — acion, f, (rechtsit.) åflegging

pres
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(b.v. eeds-); (het) opbrengen v. schatting, v. belasting,' v. pacht a. a., betaling; prestatie, betoon (b.v. dienst-);
—adizo, a. uk te leenen; —ado, a.
geleend, de prestado, adv. te leen,
ook: hachelijk, onzéker, tijdelijk; tomar
prestado, leenen (van iem.), pedir
prestado, te leen vragen; —ador, -a,
m. f. leener; .—amente, adv. vaardig,
snei; —amista, m. geld-schieter, -leener; —'amo, m. leening; geleend dets;
—ancia, f. voortréffelijkheiid; —ante,
a. voortréffelijk; —ar, v. tr. leenen
(aan), iuitleenen; prestar oidos, het oor
leenen; prestar juramento, eeri eed
afleggen; intr. dienst doen, dienstig
zijn; rekken (stof); r. zich toit iets
leenen (tot, a); rekken (stof).
prest/e, m. priester die de groote mis
leest,
bij-gestaan
door diaken en
onder-ddaken; —eza, f. vlughedd, vaardigheid; —Uligitador, m. goochelaar;
—igiador, m. kwåkzalver; — igio, m.
toover-werking, wondeir-macht; zédelijk
overwicht; —igioso, a. oog-verblindend,
wonder-; die of dat zédelijk overwicht
bezit; —mos, m. pl. sDort poffeitjes
of beignets; —ito, adv. pront, fluks;
iea prestito! kom, gauw wat; .—o,
a. gau w, bij-de-hand, vlug; adv. gauw.
presum/ible, a. vermoedelijk; —ido, a.
verwaand, laat-dunkend; —ir, v. tr. vermoeden; vermeenen; intr. ingebeeld of
verwaand zijn.
presun/ci6n, f. vermoeden, verdénking;
verwaandheid, eigen-waan; — tamente,
adv, op bloot vermoeden; —tivo, a.
vermoedelijk
(troons-opvolger
b.v.)
valor presuntivo, varmoedelijke waarde;
—tuoso, a. verwaand, ingebeeld.
presup/oner, v. tr. (als poner) opmaken,
van -te -voren aannernen, veronder st éi len, voor-op-steilen; —osicion, f. vooir6p-stelling,, voor-åfgaande- veronderstelling-'oipmaking: —uestar, v. tr. begropten, opmaken (kosten); —ueslo, a.
van-te-voren opgemaakt; m. 'begrooting; besték; staat v. uitgaven; bewéeg-reden, voorwendsel.
presur/a, f. spoed, vaardigheiid; —osamente, adv. zeer haastig, ijlings; —
oso, a. zeer haastig.
pret/al, -rn, borst-stuk (v. e. paarde- of
muil-ezel-tudg); —ender, v. tr. verlangen; streven naar . . . .; dingen naar;
aan-sptraak maken op; voornemens
zijn; —-endiente. m.. die 'naar iets dingt,
dinger; verloofde; —endienta, f. die
naar. iets dingt of streeft; —ensién,
f. vérlangen, streven; aan-spraken; pl.
werk-maken v. e. meisje of vrouw;
anda en pretensiones, hij doet alle

priesa

. moeite; —ericién^ f. voorbij-gang (v. e.
wettig erfgenaam); wég-lating als: ik
zal niet spreken van...; ('t) voorbijgegane; —erir (alleen pretiriendo en
preterido), v. tr. onit testament weglaten (zoon a. a.); —érito, a. voorbij
(-gegaan), verleden; m... (spraakk.) veileden tijd, meest prttérito perfecto.
pret/ernatural, a. boven-natuusrlijk; —
textar, v. tr. voor-wenden; —texto, m.„
voor -wendsel, • uit-vlueht;
tomar por
pretexto, als voorwendsel nemen; bajo
ningun pretexto, onder geen enkel v.;
—il, m. leuning (v. e. brug); weg met
muoir lang? rivier; —ina, f. lederen
gordel; band (v. e. broek); le he
puesto en pretina t dk heb 'm de doiimschreeven aangezet; ook: ik heb hem
in groote moeiilijkheden gebracht.
pretoria, a. in prenda pretoria, onder pand voor betaling.
preval ecer, v. intr. 't winnen (van), de
overhand hebben; (over); gedijen (plant
of dierj; —erse, v. r. partij trekken
(van), zijn voordeel doen (met); fam.
een uitvlueht verzinnen.
prevaric/acion, f. plichts-verzåkiing;—
ador, -a, m. f. plichts-verzåker; schender der trouw of overtreder; —ar, v.
intr. plichts -verzåking plegen; verzaken
v. partij of aanhang; schenden (v.
plichten).
preven/cion, f. voor-raad; toebereidselen;
voor -zorg, voorbehoeding, voor -inge inomenheid, voor-oordeel; verwittiging;
huis v. bewaring, voorl. hechtenis; a
prevencion, nuk voorzorg; de prevencion, voor geval van nood, bij voorhaat: poca prevencién, onvoldoende
voorraad of leeftocht; geringe voorzorg; —-ido, a. voor-beredd; verwittttgd,
op de hoo-gte «gesteld; voorzien(d);
— h y v . tr. voor-beredden; op de hoogte
steilen; voor-kémen (gevaar), verhoeden; waarschixwen; voor-zijn (b.v. met
aanbod of bewéring); bevoor-oordeelen; voorkomend zijn i egens; r. voorzorgs-måatrcgelen nemen; zich voor-uit
op de hoogte steilen; zich voorbe reiden; —tivo, a.
voor-behoedend;
blijk-gevend v. voor-ingenomenheid.
prev/er, v. tr. voorzieh ( = vooruit-zien);
iamente, adv. van te voren; —io, a.
vooråfgaamd; previa condicion, mits;
—ision, f. (*t) vooruit-zien; voor-zorg;
—isor, -a, a. en m. f. zorgzaam of
vooruit-ziend (mensch).
previjto p. p. vønn pr ever, voorzien;.
prez, m. roem, glorie; prijs of loon voor
een eervolle daad,
pri/esa, f. = - ^ s a ; — e t o , a. zwart -achtig,
erg donker (v. gelaat); del puno
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prieto, gierig; in groot gevaar, in de
verdrukkir.g a. a.; schrdel; —rna, f.
't eerste der gatijden (R. K.); nicht
( = Fr. cousine); kwiint-snaar; (nuil.)
tijd tussenen 8 en 11 's-avonds; a
prima noche, in de voor-avond.
prim/arta, f. voor-rang; prirnaat-schap;
—acial, a. pmi.maait(s); —ada, f. bedotterij v. ojnnoozele; la Primada, de
Hoofd-kerk; —ado, m. primaat, eerste
aarts-bisschop; primado de Espaiia,
aarts-bissehop v. Toledo; —aje, m.
kap-laken; —ariamente
adv. voornåmelijk; —ario, a. voornaamste; m.
doktor die een leer-stoel heeft en
's morgens kollege geeft; —avera, f.
lente; sleutel-bloem; —er, a. zie —ero;
—era, f. soort kaairt-spel (waarin vier
van dezelfde kleur 't lioogst zijn);
—eriza, f. moeder v. e. éersteling of
eerste kind;. —erizo, a. eeirsteling(vruehten); maagdelijk; —ero, a, eerste;
adv., eerst.
primi/cerio, a. boven ånderen uit-stékend, voor-treff elijk; —cia, f. eersteling; —cial, a. eetrstelinge(n)-; —clerio, m. = — cerio; —Ha, f. vergiffenis
voor eerste mds-stap; —tivo, a. ooirspronkelijk, oer-.
primo, rn. neef (Fr. cousin); fam. sul;
primo hermano
of
primo carnal,
volle neef; primo segundo, æhterneef;
no dejarse coger de primos, ziich niet
laten bedotten;—génito, a. en s. eerstgeboren (kind); —genitura, f. eerstgebo ort ig -neid.
primor, rn. volmåaktheid (i. e. kunst);
— dial, a. oer-, oudst; —ear, v. intr.
uit-blinken (i. >e. -kunst a. a.); —oso,
a. keurig, voortréffelijk, fam. puiik.
princ/esa, f. prinsés; —ipado, m. vorstendom; fog. voor-rang a. a.; —ipal,
a. vooir-nåamste; cuarto principal of
piso princpal, eerste verdieping; lo
principal, het voornaamste; m. hoofdsora; (rechtst.) hoofd-punt; guardia del
principal, hoofd-wacht; el principal,
hoofd (der zaak); —ipalmente, adv.
voornamelijk; —'ijpe, m. prins, vorst;
el prfncipe de los poetas, de dichtervorst; —ipiante, m. f. beginner; —
ipiar, v. tr. beginnen aan, een begin
maken met (werk of ondernéming);
—ipio, m. beginsel (== eerste begin;
oor -spreng, gr ond-regel, en =
zédelijke grondslag); begin; en un principio, in den begiinne, in 't eerst;
a principios de Abril, in 't begin v.
April; principios, ook: eerste geréchten;
—ipote, m. fam. grootheidje.
pr ing/a da. f. gesausd sneetje brood;
—ar, v. t r . . vet-maken, met iets yets
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bevlekken; fig. bezoedelen; zijn tegenstander kwetsen (i- e. twee-gevecht);
r. zich bevuiilen; „knoeien" (onrechtmåtige winstem makien); —on, a. fam.
smérig; m. bevuiling, bezoedeling; ve.vlek;
—ue, m. f. gesmoken vet;
,,smurrie"; vetvlek.
prior, m. prior; rechter-konsul; —a, f.
overste v. e. nonne -klooster; —al, a,
v. d. prior, priors-; —ato, m. prioraat
(kerk "of huis voor gods-dienst-oefeningen onder prior of overste); —
idad, i. voorbestaan; voor-rang; voorhand (bij 't spiel).
pricste. m. gilde-hoofd, meester, hoofd,
overste v. e. broederschap.
pris/a, f. haast • = priesa; de prisa, snei,
haastig; tengo prisa, ik heb haast;
—co, m. soort perzdk. = albérchigo;
^ i o n , t. gevångemis; aanho>uding, g e vangen-néming; prision aflictiva, strafgevangenis; pl. hand -boeien; —ionero,
m . gevångene; —rna, m. prisma; —
matico, a. prisma-achtig, prcsma-; —
te, m. zatag-visich; —'tino, a. oud, oer-;.
—uelo,«m. muil-band (v. fr et).
priv/aci6n, f. Dntbéring; ontho-uiding (vrijwillig of opgelegd); gemis; —ada, f.
zekere
plaats
(meer: excusado of
lugares); vuilnis, drek; — adero, m .
privaat-ruimer; —ado, m. gunsteling;
a. privaat, partiikulier, in kleine kring,
onder -ons; vida privada, familie-leven,
huiselijk leven; —-anza, i. gunst-betoon,
te groote vertrouwelijkheid (v. man
en vrouw); —ar, v. tr. berooven, (dem.)
omthouden (iets aan iem.), ontzeggen;
intr. op voet v. groote vertroiuwelijkheid staan, in de gunst staan; in de
mode zijn; —-ativo, a. ont-némend;
ont-kénnend; ontkénnend voor-voegsel.
privileg/iar, v. tr. bevoor-rechten; —lo,
m. bijzonder-voor-recht; privilegio de
invencion, patent op uiitvinding; con
provilegio, gepatenteerd.
pro, m. voordeel, profijt; en pro de, ten
voordeele van; hombre de" pro, bekwaam m a n ; braaf man; el pro y el
contra, het voor en tegsn; —-a, f.
(zeet.) voor-steven; poner la proa,.
koers-zetten naar, streven n a a r ; —babilidad, f. waarschijriMjkhead; —bable,
a. waarschijnlijk; — bacion, f. proef-tijd,
probatie (v. e. proef-kloosterling); —
bado, a. beproefd; —banza, f. geréchtelijk bewijs; —bar, v. tr. (ue)
beproeven;
proeven; op de s proef
steilen; bewijzen, aantoonen; ondervinden; (rechtst.) probar la coartada
zijn (het) „alibi" bewijzen; intr,: probar mal, niet goed blijiken te zijn,
niet passen of uitkomen, niet deoigen;
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me prueba bien, past me, lijkt ine;
•—bidad, f. recht-sehåpenhedd; — blema,
m. vraag-stuk; vraag;
fig. raadsel; —blemåtico, a. twijfelachtiig, råadsel-achtig; —boscide, £..; (gel.) tromp,
slurf, snuit (v. e. oldfant); meer trom pa;
—cacidad, f. onbesehåamdiheid; —caz,
a. onbeischåamd.
proce/dencia, f. herkomst, afkornst; uåitvoer-artikel; —dente, a, heirkomstog,
afkomstig; voortkomend (uit, de), verklaarbaar
(uit, de); —der, v. intr.
voort-komen, -vloeien, herkomstig zijn;
optreden, te-wérk-gaan; es proceder
en infinito, daar komt geen eind a a n ;
m. optreden; hamdelwijze; —dido, m.
voort-brengsel, produkt; — dimiento, m.
handel-wijze; wat voort-komt (uit, de),
voort-vloeisel; procedimiento judicial
(of proceder judicial), geréchtelijk o p treden, -e behandeling; rechtshandel;
—loso, a. (poet.) storm-achtig.
procer, m. iem. v. d. hooge adel; pl.
hoogste édelen; a. hoog, verhéven.
proce/sal, a. procés-; —sar, v. tr. instrueeren (krimåneel geding), rechts-ing a n g verleenen (tegen; —sJién, f. voortkoming, voort-vlo ei ing; kérkelijke optocht; stoet, optocht; ir en procesion,
in optocht loopen; —cesional, a, v. d.
kérkelijke optocht; stoet- of optocht achtig; —cesionario, m. gebéde-boek
vooir de processies (R. K.); «—so, m
(rechts-)gediing, propes.
proclam/a, f. afiroeping, plechtige bekénd-making, of åfkondigiing, proklamålie; udtrøeping; —-acién, f. = — a ;
en: toejiuiohing; —ar, v. tir. åfkondigen, uitvaardigen; uitroepen; r. ook:
zijn eigen lof uit-baziuinen.
proclitico, m. gel. woord dat met het
volgende a;l;s in éem a d e m wordt fudtgesproken.
procomun, m. openbaar welzijn.
procr/eacion, f.
(voort-)téling,
voortbrenging; nå-kiroost; —eador, -a, m. f.
teler, voort-brenger; —ear, v. tr. teler, voort-brengeir; —ear, v. tr. telen,
véort-br engen; scheppen; —eativo, a.
voort-brengend, telend.
procur/a. f. ptrokuneurs-arnit; prokuratie,
vélmacht, =
—acion, f.; dit ook:
kosten v. e. kerk voor bezoekende
bisschop a. a.; —-ador, m. prokuréur;
die volmacht geeft; prokuiråtie-houder;
procurador de pobres, gezegd v. iem.
d e een zaak verdédigt die h e m niet
aangaat; —adurfa, f. prokuréurs-amt,
-kantoor; —ar, v. tr. versehaffen; bezorgen; trachten te krijgen; trachten;
prokuréur zijn; een schikking hewérkeh (tussenen personen).

proficiente

pfodig/alidad, f. over-daad; brood-dranken -heid; verkwisting; '—amente, adv.
overdådig; —'sr, v. tr. verkwisten, overdådig bedeelen; niet sparen, veil nebben (goed en bloed); r. fam. overal
en altijd klaar staan voor diensten
enz.; —io, m. wonder; prodigio del
arte, wonder . deir kunst; —ioso, a,
wonder-, womderbaairlijk; ontzettend;
'—o, a « overdådig; vérkwistend; zijn
leven veil hebbend.
produc/cion, f. voort-forenging; —ente,
a. voort- of tewéeg-brengend; m. f.
producent; —ible, a. voort-of te-wéegte-brengen; —idor, m. voort-brenger,
producent, = —tor; —ir, v. tr. voortbrengen; tewéeg-br engen, opléveren;
voorbrengen (verdédiging, argumenten);
r. voor den dag komen, zich voordoen, zich uit en; —tivo, a. veel 6pléverend, loonend; —to, m. voortbrengsel; opbrengst; uitslag; produkt;
producto neto of producto liquido,
zuivere opbrengst; —tor, -a, m. f. e n
a. = opbrengst; voort-brenger, die of
wat tewéeg-brengt ' o f oplévert, zie
producente en producidor.
produje, —dujiste, —dujo, — dujimos,
—dujisteis, —dujeron, pr. pf. van producir.
proe/jar, v. intr. (zeet.) tegen wind of
stroom ro^eden; — 1 , m. matroos a a n
de voor-steven; a. bij de voor-steven;
—mial, a. v. h. voor-bericht, als een
v.-b.; —mio, m. yoor-banicht, -woord;
—eza, f. dapperheid; helden-daad.
profan/acion, f. ont-heiliging; —ador, -a,
m. f. ont-heiliiger; —ar, v. tr. ontheiligen; —-idad, f. al te groote weellde
in, Oinwelvoegelijke kileeding; —o, a.
ongewijd; wereldsch; a. en m. f. oningewijde.
profe/cia, f. voor -spelling; profetie; •—
ticio, a. in: bienes profet«cios, erfgoederen uit opgaande linie.
profe/rir, v. tr. (i, ie) uiiten, uitbrengen,
uit-spreken; —-sar, v. tr. uåtoefenen;
belijden; prediken (on-engenlijk), verkéndigen; als professor kollege geven:
le profeso amistad, voelde vriendschap
voor h e m ; —sion, f. erkéntenis; b e drijf, beroep; belijdenis; profesiones
liberales, vrije beroepen; —'SO, a. die
de orde-gelofte afgelegd heeft; —sor,
m.' leeraar; onderwijzer; professor (meer
catedråtico); —sorado, m. leeraar- of
professor-schap (zie vor.); —ta, m. profeet; —tal, a. profétiisch, proféte(n)-;
—'tico, a. profétiisch; —tiså, f. profetés; —tizar,'v.-tr. prpfetéeren; voorzéggen, -spellen.
profi/ciente, a, (vér-)gevorderd; m. f. be-

profugo
kwame, (ver-)gevoirderde; —låctica, f.
geil. leer deir voor-behoeding v. kwak n ; —låctico, a.. (id.) vdor-behoedend,
voor-behoed-.
profugo, a. vooirt-vluchtig; m. vluchterirg; overiooper.
profu ndar, v. tr. = —ndizar; —ndidad,
f. diepte; —ndizar,. v, tr. dieper maken;
diep door-diringen an, dpoar-grenden;
— ndo, a. diep; profundo respeto, diiepe
eerbie.d, profundo sueiio, diiepe slaap;
—sion, f. over-vloed, mdldheid; —so,
a. mild(-daddg); rijk, overvloedig.
pro gen/ie, f. gel. na-kroost, geslacht;
~ i t c r , m. voor-vader; —[tura, f. = —ie.
progr/ama, m. program; —esar, v. intr.
vorderen; —esion, f. voort-gang; prog r é s s i e ; — e s i s t a , m. f. en a. van de
vooiruitgang (man, virouw); —esivo, a.
geléidelijk, voort-isehirijdeind; —eso, m.
vooruit-gang; voort-gang;.. vordering,
bétersehap (v. e. zieke).
prohi/bicion, f. verbod; —bir, v, tr. verbieden; —bitivo, a.; ' = —bitorio, a.
verbiedend, verbods-; —jador, -a, m. f.
pleeg-vader, -moeder; —jamiento, m.
åan-neming (als kind); —jar, v. tr. åannemen (als kind); zijn naam leenen
aan; plechtig als lid aan-nemen; be!
schérmen, bevoogden.
prohombre, m. vooir-man, leids-man, man
v. ervåring a. a.; pl. viroede mannen.
préjimo, m. naaste; no tiene projimo,
heeft geen naaste, d. i. bezit geen
naasten-liefde.
prol/acion, f. (rmuz.) aanhouden op lettergraep; loopje (v. tonen); —e, (na-:)
kroost; —etario, m. proletariér; a. e n s .
have-loos, zonder eigendom; behoeftig;
—Ifico, a. télend, vruchtbaar (dier,
mensch); —ijidad, f. lang -dra digheiid,
breed -spiråkigheid; —i jo, a. langdrådigi,
breed-spiråkig; gerékt.
prélog/o, m. voor-bericht, -woord; proloog (v. e. tooneel-stuk a.a,); (prolog)uista, m... maker v. e. proloog, prologist.
prolon/ga, f. sleep-touw; —acion, f. verlénging; prolongåtie, >udt-sitel; —ar, v.
tr. verléngen, langer maken; prolongeeren.
prol/oquio, m. goréind-regel, -stelling.
prome/diar, v. tir. dootr-miiddein of in
tweeén deelen; intr. bemiddelend oiptreden; een schiikking maken; —dio,
m. midden, middel-punt; gemiddelde;
en promedio, gemiddeld; —sa, f. belofte; promesse; gelofte; —ter, v. tr.
be loven; er. ook: hopen o p ; —timiento,
m. = —sa (dit meer).
promi/nencia, f. verhéffdiig; uiit-steeksej;
uit-némendheid; ,—-Sfuar, v. intr. op
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een våsten-dag de våsten maar half
betrachten (R. K.); —scuidad
dooréen-menging; dubbel-zinnigheid;
ontuchtige såmenléving; —scuo, a. g e mengd, dooréen-gemengd; dubbelzinnig; ontuehtdg såmen-lévend; —sion, f.
in: tierra de promision, land v. belofte;
—sorio, a. een belofte bevatitend; acto
promisorio akte waarbij men iets belooft, veirbintenis.
promo/cion, f. bevordering; —ntorio, m.
voor-gebergte; fig. „bakbeest"; —tor,
bevotrderaair; ledder; die de stoot geeft,
aanlegger (dit meestal ongunstag); promotor; (rechtst.) promotor fiscal, rechter v. instruktde; —vedor, -a, m. f.
aan-stoker; opruder, ppzetter; —ver,
v. tr. (u-e) bevorderen; aan-stoken; opruden; bevorderen, promoveeren.
promulg/acidn, f. åfkondigdjng (v. e. wet
enz.); —ar, v. tr. afkonddgen (wet a. a.).
pron/ombre, m. vooirnaam-woord; —omin£i, a. (i.) voornaam-woordelijik; verbo
pronomnial, werkwoord m. e. voornaam-wToord (b.v. irritarse); —osticar,
v. tr. voor-spéllen, -zéggen; —ostico,
m. voor-teeken; voor-spelling; prognose (v. arts); wéer-voor-speller (instrumentpron/to, a. gereed, klaar; vlug; pront,
vol-ijverig; bereid; spoedig; driftig; m.
eerste opwelling, aandrdft; geestige zet,
kwiink-slag; adv. snei, gauw; de pronto,
op-eens, in-©ens; por el (of lo) pronto,
bij de eerste aanblik, 't alleif-eerst;
al pronto, in 't eeirst; —tuario, m.
uit-treksel; boek
wa,airin op kornende gedachten, invallen v a n ' t oogenblik; kort begrip, ovefzicht; —unciacion f. uit-spraak; (rechtst.). åfkondigings-akte; —unciamiento, m. = vor.;
en: manifest, openlijke verklaring (na
omwénteling); —unciar, v. tr. uit-spreken; openlijk verklaren; r. zich an staat
v. opstand verklaren.
propa/gacién, f. voort -planting; verbreiding; —ganda, f. propaganda (vereeniging tot); —gandista, m. ijveraar,
verbreider, lid v. zoo'n vereeniging
(zie vor.); —gativo, a. verbreidend,
verbreidd,ng5-; — h r , v. tr. wereld-kundig maken.
propa/sar, v^ tir. r. te ver gaan, zich ver»
meten, zcih verstouten.
propen/der, v. tar. neigen, overhellen; • —
sion. overhelldng, neiging; —-so, a. geneigd, overhellend; vatbaar (voor, a).
propi/amente, adv. eigenlijk; in eigenlijke
zin; —ciacion, f. verzoening; gunstigstemming; —ciar, v. tr. gunstig stemmen, verzoenen; —entorio, m. propdtia.tooum (goudein piaat onder ark); gun-

propio
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stig stemmend, verzoenend; —cio, a.
gunstig (gestémd); —edad f. eigen dom; eigenschap; —etario, -a, m. f.
eigenaar -és; —jia, f. fooji; week-, zakgeld; —nar, v. tr. (geneesk.) voorschrijven, recepiéeren, fam. een dromk
bieden; •—ncuidad, f. nabijheid; verwånt-schap; —ncuo, a. nabij, nå-bestaand; verwånt.
propio, a. engen; edgenlijk; geschikt, behoodijk, gepåst, pass end; zelfde; en
propios términos, in gepaste bewoordiingen; nombre propio, eigen-naarn;
en propia mano, dn «igen handen; al
propio, wel-gelijkend; es propio de éi,
't is hem eigen, net dets van hem; to.
boodschapper; extra-koeli; pl. eigendommen (v. geoneente, vereeniging
a. a.).
propoleos, m. pl. soort was (waarmee
de bijen de reten v. d. korf toestoppen).
propo nente, a. v6or-stellend, -dragend;
—ner, v. tir. (als poner) voor -steilen,
-dragen (voor een amt).
propo/rcién, f. (onderldmge) verhouding,
•even-rédigheid;
goede
gelége nheid:
estar en proporcién de, goede gelégenheid nebben røl (ook tener una p. d.);
pl. åfmétingen; a proporcion, naar
verhouding; —•-rcionado, a. passend,
met in-åeht-name der verhoudingen,
der åfmétingen, der vormen, naar
behooren; naar verhouding; —rcional,
a. evenrédig; —rcionar, v. tr. de verhoudingen of åfmétingen in-åcht-nemen bij; versehaffen (geld, gelégenheid a. a.); r. zich ver- of aan-schaffen; de tering naar de néring zetten;
—sicién, f. voorstel; stellirg; aanbod,
offerte (handel); —'sito, m. véornemen;
doel; bewéring, gezégde; a proposito,
te ipas, ter-snede; ter zake; naar aanleiding; de proposito, met opzet; fuera
de proposito, on-gepast; buken de
zaak om.
prop/uesta vdor-dracht (persoon voor
amt); en = proposici6n; —uesto, p.
p. v. proponer; —ugnåculo, m. bolwerk; vestirg; —ulsa, f. of -—ulsiøn,
{. =z repulsa.
prorr/ata, adv. naar verhouding, naar
rato, a prorrata, ponds -ponds -gewijze;
—atear, v. tr. ponds -ponds -gewijze ver deelen (som); —ateo, m. ponds-ponds gewijze verdeeiling; —'oga, f. = —og!acifin, f. udtstel; verdåging (b.v. v. e.
verga dering); —Qgar, v. tr. uit-steilen,
verdågen; —umpir, v. intr. udt-barsten,
voor-den-dag springen, uit-breken.
pros/a, f. proza; —ador, -a, m. f. fam.
scherp of hatelijk mensen; ook
=

protocolar
prosista; •—aico, a. prozaisch of laagbij-de-jgrond; \—aismo, m. ('tY prozaisch of laag-bij-de-grond zijn; —
apia, f. stam, ras, geslacht; —cenio,
m. voor-grond v. h. tooneel; Am.
tooneel; •—cribir, v. tr. ter dood verocideelen zonder vorm van procés;
verbannen, uit-stooitem; budten bereik
steilen; —cripcion, f. terdood-veroordeeling zonder vorm v. proces; —ecuci6n, f. vervolgdng, voort-zetiting;
=
—eguirniento, m.; —eguible, a. te vervolgen; —eguir, v. tr. (\\ voont-zetten,
vervolgen.

pros/élito, rn- bekeerldng; nieuwe partijgenoot; —ista, m. proza^schrijver; fam.
Am. bombåstische mooi -prater; .—ita,
f. rede of kort stuk uiit proza -werk;
—odia, f. prosodie (uitspraak, klemtoon, lange en-korte léttergrepen enz),
ook-: vers-leer; —odico, a. prosodisch;
vers-leer- (zie vor.); —opopeya, f. gel.
bezield-making v. voorwerpen; fam.
vertoon v. deftighedd en praal, woorden-praal; —pecto, m. prospektus; —
perar, v. nitr. gedijen; bloeden; voorspoedig zijn; slagen; —peridad, f. voorspoed; bloei; —'pero, a. voor-spoeddg;
bloeiend.
prost/ernacion, f. meder -knieling, ('t) z k h
ter-aarde-werpen, ver-ootmoedigmg =
—ernamiento, m.; —ernarse, v. r. ztiiah
op de knieén werpen, néder-knielen;
zich verootmdedigen; —'ilo, a. slechts
v6or van zuilen voorzden; —-itucion.
f. prostitutie; —ituir, v. tr. veil hebben;
verlagen; prostitueeren; r. vedl zij.i,
zich prostitueeren; zich uk eigen-bel a r g alles laten wél-gevallen; — ituta,
f. lichte-kooii.
prot/agcniita, m. hoofd -persoon i n t r e ur spel; fig. leider; —eccion, f. bescherming; —ector, -a, m. f. beschérmer,
behoeder; —ectorado, m. beschérmheerschap; protektoraat (zekere regeermgs-vcrm); —ectoria, f. dåden of
karakter v. e. beschérmer, ook —
vor. i ; —ectriZj f. beschérm-vrouw(e);
—^eger, v. tr. beschermen; ~ e o , m. die
voor alle personen speelt; die steeds
verandert; proteiis; —ervia,, f. v&rscoktheid; —-ervo, a. verdérven; båndeloos,
cntuchtig; —esta, f. verweer; openlijk
uitgesproken verzét; protest; betudging,
verzékering, helofte; —^estacion, f. vefrweer-schrift, verzékering, betuiging, zde
vor.; —estante, a. en s. protestant (sch-e);
—estantism©, m. proitestantisme; •—estar, • v. tr. betuigen of verklaren; verzév verklaren, protestéeren; —esto, m.
protest.
protc/colar. v. tr. inschrijven, boeken, =

protutof
—colizar; —colo, ni. protokol; boek
der openbare bescheiden of akten;
notulen; fbrmoilier -boek; kongrés -be sluk; —medicato, ni- betrekking v.
eerste lijf-arts; so ort raad v. onderzoek van nieiuwe artsen, bij wijze
van recht bank; —médico, m. eerste
lijf-arts des konings; lid v. genoemde
raad (zie 't voriige); —tipo, m. oertiepe, (eerste) voorbeeld of modél;
werktuig v. e. iettergdeter.
protutor, m. toeziende voogd.
pro ve/c to, a. (véir -)gev<Srdeard, bedréven,
ervaren; —cho, in. véor-deel (tegen over nådeel); winst; .heil, goed, héilzame werking; ihombré de provecho,
beste brave man; Jbuen provecho!
wel bekomie 't je, ook: småkelijk eten!
no es tonto para su provecho, hij iis
ook niet vangisteren; pl. over,-winst jes;
—choso, a. voordéelig; winst-gévend;
héilzaam, gezond; —edor, m. (leger-)
le verander, léveraar; f am. ko;st-winner; —eduria, f. magazijn v. levens middelen (voor stad of leger); leverancier-schap;
—er,
v. tr. voorzien
(van), leveren; uitrusten (met, de); verleenen (amt of waardigheid); opmaken,
dikteeren (ger. akte); <r. zich van 't
noodige voorzien; uiitruistejn; zich hoeden (voor, de); ontlåsting hebben; —
—ido, m. vonnis, uitspraak, ooirdee},
dekreet; atenerse a lo proveido, zich
aan 't uitgesproken oordeel houden;
—imiento, m. voorziening, toe- of u t rusting; levering; — nir, v. intr. voort ^
komen (uit) ont-staan (mit); (Prove)nza,
Provence; —nzal, a. en s. Provengaal(sch-e).
proverb/ial, a. spreek-woordelijk; —iar,
v. intr. fam. steeds spreuken ofspréekwoorden aanhalen; tot een spreekwoord
of spre uk maken; —io, m. spreuk,
spréek-woord; toonéel-stukje dait m. e.
spréek-woord eindiigt.
providamente, adv. met voor-zorg, zorgvuldig, bedåcht -zaam.
provi/dencia, f. voorzieEigheid; voor-zorg;
auto de providencia, vooriioopige, uitspraak; —dencial, a. voorzienighedds-,
gelijk een voorzienigheid; voorzorgs-,
—denciar, v. tr. een vonnis uitspreken;
voorzorgs-maatrégelen nemen; bevélen
geven, voorzieningen treff en.
provido, a. zorgzaam.
pro vind/a, f. provineie:, fig. gebied; staat
(in Arg.); distrikt en santal huiizen en
kloosters onder een pro vindal; fam.
buiten, provineie; g^nte de provinda,
buiten-menschen; provinda msritima,
departement der Marine; —al, a. provinciaal, buiten-5 m. f. dem. v. buiten,
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v. d. provineie; provinciaal o£ 6verste
v. e. orde-provineie
(v. geestelijke
broeders); —alato, m. provincialaat,
waardigheid v. provincial; —alismo,
rn. prQvincialisme, <uitspraak, woord of
•uitdrukking uit de pro vinde.; — ano,
-a, a. en s. geboren in een der Baskische provinqién (vooiral Guipuzcoa);
uit of van die provineie (n).
provis/ion, f. voor-raad; leérftocht; recht
om prove te begéven; voorraad-schuutr,
opslag-piaats a. a,; pl. akte v. aanstelling (voor betrekking); —ional, a.
voorloopig; (rechtst.) provisoiir; sentencia provisional, privisoir vonnis, zie
— orio; —or, m. algemeen vikaris v.
e, bisdorn; door de biisschop åangewézen rechter of zijn vervangsr; —
orato, m. rechts-gebied of recht-bank
v. d. provisor (zie aldaar); vikariaatgeneraal; —oria, f. vikariaat -generaal
v. e. bisschop of aarts-bisschop; —
orio, a. Am. voorloopig; ~ t o ,
a.
voorzien, toegerust.
provoc/acian, f. uitdagipg, uit-tartiing, uklokkirig; —-ador, -a, m. f. e n a. uitdager, 'uittarter, uitlokker, uitdagend,
-tartend, -lokkend; —ar, v. tr.; ook
wel fam. misselijk maken, doen walgen; —ativo, a, met opzeit bieléedigend,,
-*kwetsend, tartend a. a. (zie provocador).
proxim/amente, adv. eerst-daags, binnen
kort; on^angs; om-e,n-nabij; in de bu urt,
in de omtrek; (proxim)idad f. nabijheid, omtrek; verwantsc|iap; —0, a.
naburig; jnaast -bij -komend; aanstaand;
eerst -volgend.
proyec/cion, f.
uitwerping,
-stooting,
worp; voort -stuwing; luiit-storting; lichtbeeld; (wisk.) projektie, vlakke neerslag; fuerza de proyeccién, voort-stuwend vermogen; —tar, v. tr. ont-werpen; (plan) beramen; afbeelden op
vlak, projekteeren; gieten (vocht of
vloeistof); werpen (beeld op scherm
b.v.); —til, m. werp-tuig, projektiel;
—tista, rn. I. planne -maker; —to. m.
voornemen, plan; ontwérp (de ley,
wets-); —tura, f. uit-sleeksel, uit-stekend deel.
prud/encia, f. voorzichtigheid; bedåchtzaamheid, verstandigheid; —encial, a.
wel-overlegd; —ente, a. voofrzichtig;
bedåchtøaam.
pru/eba, f. bewijs; proef(je); druk-proef;
repetitie (v. e. tooneel-stuk); prueba
judicial geréchtelijk pnderzoek; a prueba de bomba, bom-vrij; —rito, m.
jeuk; kitteldng; onweerståanbare trek;
wulpschheid; —sina, f., ciaan (gas);

Prusia

416

—siato, m. blauw-zuiur-zout; —'sico, a.
acido prusico, blauw-zuur,
Prusia, "Pruis em,
prusiano\ m. f. en a. Prurå, Piruisisch(e).
psico/Iogia, f. zielkunde; —l6gico a.
zielkundig.
jpu! i. bah!
pua, f. punt, ririkkel, stekel; tand (v. e.
kam b.v.); stek (v. e. plant); zorg,
oinåangenaamheid; stékeligheåd, scherp
woord, håtelijkheid; leepe kerel; (pua)do, m. tanden (v. e. kam).
pub/ertad, f. fouwbaarbeid; pubertek; —
is, m. (ontleedk.) schaam-streek; —escencia, f. (plantk.) r>u;gheid en
=
pubertad; •—escente, a. met d o n z g e
haren bedekt.
publica, f. in *t openbaar verdédigde
stelling (a. d. hoogeschool); Am. rechtszitting.
public acion, f. operbåar-making; udtgave
(v. e. boek); bekend- of rucht-baarmaking; —ador, -a, m.f. openbaar-,
publiek -maker, die iruchtbaatrheiid of
bekéndheid geeft; uitgever (v. e. boek);
—ar, v. tr. open-båren, bekend-, oruchtbaar- of openbaar-maken; uitgeven
(boek b.v.); åfkondigen,
aamplakken
(ondertrøuw, las amonestaciones); —
idad, f. openbåarhedd, Tuchthaarhedd;
—ista, m. publiicist, schrijver in tijdschriften a. a.; ook deskundige voor
publiek recht; '—o, a. openbaar, publiek; ruchtbaair, ålgerneen bekénd;
es publica vez y f am a, iedereen weet
't; m. publiek, algeméen; en publico,
in 't ojpenbaair, publiek.
pucelana, f. rood-achtig vulkaniscn zand,
waarvan oement.
puch ada, f. meel-pap (om te pappen);
—era, f. fam. huspot; —erico, m.
verkl. v. puchero, potje; Jipje 9 ': hacer
puchericos, een Mpje trekken <(kind
dat gaat sehreien), zie volg» woorden;
—erito m. id.; —ero, m. pot (om te
te koken); bus pot, dagelijksche pot;
leelijk gezicht, „Mp*' (kind dat gaat
sehreiem); getroaiwde hof-maker; pu~
chero de enfermo, zieke-kostje; hacer
pucheros, een lipje trekken (kind dat
dat gaat sehreien); f am.; empina el
puchero, heeft genoeg om *„stil te
leven"| —-es^ m. f. pl. mais-pap; •—ø,
m. Am. P. stomipje (v. e. sigaar of sigarét), ziértje, beefrje; pagar a puchos,
bij kleine beetjes betalen; no vale un
pucho, is geen cent w a a r d ; — u e l a , f.
Am. P . lor, pirul.
pucia, f. glazem vat voor afgietsels (bij
apoteker).
pud/e, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis.,
pudiercit, p. ptf. van, poder, fcugmen; —

puetcå

elar, v. tr. (ijzer) sméedbaårder maken
door kool-vermindering; —ibundo, ' a.
Bchaamachtig of bedeesd; —icicia, f.
kuischheid, ingetégenhedd; —'ico, a.
kuisch, ingetogen; —io, m. zeer hooge
pijn-boom; —or, m» kuisch-heid; i r g e togenheid; bedeesdhedd; —oroso, a.
sichuchter; —ridero, m. mest -hoop; rot put, fermenteer-kuil; pl. graf-nissen
der Spaansche koningen (Escurial bij
Madrid); -—rido, a. verrot; —ridor,
m. rot-bak (voor papier -lompen); —
rigorio, m. ziekelijk man; —rimiento,
m. rotting, rothedd; „kwaad bloed";
zelf-kweliing (door leed of zorgen);
—rir, v. tr. doen rotten^ tot bedérf
doen overgaan; verdriet doen; r. rotten, bedérven; zich kwaad bloed m a ken; se me pudre la sangre, ik vreet
me op.
pueblo, m. dojrp, plaats, gehueht; b e woond oord; volk; volks(-klasse); pl.
gezåmenlijke steden, dorpen enz.
puente, m. f. brug;' (zeet.) dek; onrustdeksel (v. e. uiur-werk); kam (v, e.
snaar-instrument); gezåmenlijke snaren
(id.); levadizo, ophaal-brug; giratorio,
draai-brug; cerril, vlonder (voor vee);
colgante, hang-brug; de los asnos,
gemeen-plaats, zaak van nåets; ezelsbruggetje; de barcas, • schip-brug; pl.
dwars-houten op de ladder v. wagen
of kar.
puer/ca, f . z e u g ; pissebed (insekt); kropaehtig gezwél; montés, wilde zeug;
—camente, adv. liederlijk, vuil; se
porto puercamente, gedroeg zich liederlijk; —co, m. varken; montés, wild
zwijn — jabalf; de simiente, fok-varkentje; espfn, stékel -varken; marino,
zée-egel; ook: bruin-visch of zeevarken; no hay puerco al que no
Uegue su San Martin, aan alle gel uk
komt eenmaal een eind a. a.; al mås
ruin puerco la mejor bellota, de fortuin ds onrechtvaardig of grillig; a,
srnerig, vuiil; schunnig
(håndeldng);
hoindsch, onhébbelijk; —icia, f. kin>
der-leeftijd (tot 12 voor meis jes, tot
14 voor j angens); —il, a. kinderachtig; kledn-géestig, beiuzel-achtdg; —
ilidad, f. kinder-åchtigheid; beuaelarij;
—ro, m. prei; wrat; —ta, f. deurjpoort
(groote deur); la Puerta, de Pointe;
trasera, achter-deur(tjie); ventana, venster-blind; falsa, gehedme deur; le
pusieron a la puerta (van poner),
ze stuurden hem weg;
anda de
puerta en puerta, gaat v a n ^ deur
tot deur (om te bede lem); ya es tå
por puertas, is al straat-arm; llaman
a la puerta, er wordt geklopt; pl.
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oktrooi-kantoor; dereeho de pueria,
recht van invoer; —taventaaa, f. zie
vor. en =-• contraventana, id.; —tacita,
f. vedd., luikje, deurtjc; —to, m,
haven; berg-pas (vandaar: es un puerto, 't is cen woestenij); de arribada
vlucht-haven;
de
salvamento, toevluchts -oord; franco, vrij-haven; de
carga, haven v. verschéping; de descarga, of de desembarque, ontschépings.- of los-haven; de. destino, bestem aning, -s-haven; tocarå en e! (of a!)
puerto de Matanzas, zal de haven v.
M. aandoen; tomo (of gano) un puerto, Hep cen haven binnen; puerto
seco, douane-kantoor.
Puerto. Rico, Portorico.
pues conj. want; dan, dus, nu, zoo dan,
nu dan;; nu.,..., en ...; pues no lo
sabia, nu goed, ik wiist 't niet; pues
^cuåntos sarnos? nu, met ons hoevelen
zijn we dan? pues es asf, debo decirselo, nu *t zoo' is, moet ik 't hem,
zeggen, «jpues qué? hoe nu? hoe heb
ik .'t nu? pues ese hombre es mi
padre, jmi dan, die jman is rnijn vader;
jpues ya! wel ja, natuurlijk; <?pues no?
is 't niet zoo? 'it is immers zoo?
(iroin.) pues sl, welzékeir, dat kun je
denken; £pues y qué? en wat dan
n
o g ? iy pues? en wat dan verder?
pues bien, welnu; lo echo a mala
parte, pues ntf ha vuelto, heeft 't
kwalijk genomen, want, hij is riet
terug-gekomen; •—ta, f., inzet; puesta
del sol, ondergang der zon; a puesta
del sol, bij : zons-ondergang; —to, m.
post (mil. en = betrekking); plaats (v.
samen-komst b.v.); stallet je, winkel(tje);
kraam-bed;
stoeterij;
plaats
waar jager zich opstelt; de policia,
politi e-post; p. p. v. poner, gezet, gesteld; puesto que, aangezien; of schioon.
jpuf! int. fcei! oef! a. a, (bij w.alg.a. a.).
pugilato, m. vuist-gevecht.
puga/a, f. strijd-fig,; —acidad, f. vechtlust; strijd-lustigheid, krijgs-håftigheid;
—ar, v. intr. strijden, vechten; met.
all f geweld willen of door-zetten,
puj/a, f. (op)bod, (het) opbieden of -hieden; le saca de la puja, redt hem
nit de nood (is hem de baas); .—•
ador m. afslager, bieder (op vearkooping); —ante, a. stoer, stevig;
mechxig, rijk; dn d e - g u n s t ; —anza, f.
kracht, macht; —ar, v. tr. (op)bieden;
(voort-)drijyen, . (weg-)duwen;
soms:
cvcrtrelfen; intr. verg^efsche pogingen doen; —avante m. voeg-mes (v.
e. hoef-smid); —o,, m. aandrang, buikpijn; ook: woeste begserte, onweerstaanbare aandrift; mishruik, manie;
Sp.

pulque

ibui; fam* es preciso aguantar ei pujo,
je .moet je in 't onvermijdelijke. schikken; : fam. "a pujos, met horten en
stooten, met moeite -voort-strompelend.
pul/critud, f. reinheid, zuiverheid; netheid, keurigheid; kuiischheid; —cro, a.
rein, schoon, keurig; en: fraaii, onberispelijk; —chinela, m hans-worst; —ga, f.
vloo; fam, le echaste la pulga tras de
la oreja, je zette hem 't vuuir aan de
schenen; tiene maias pulgas, is lichtgeraakt;. —gada, f. duim (maatj; —.
gar, m. duim (vinger); groote teen;
menear las pulgadas, bij 't spelen
handig de kaarten hanteeren; —gara da,
f. greep of druk t-uschen duim e n wijs vinger; soms: snuifje; —gon, rn. druifluis; —goso, a. vol vlooien; —guera,
f. plaats vol vlooien, zie —guero; en:
vlooie-kruid; —guero, m. fam. vlooiekrot a, a., soms fam.: nor; —guiento,
-a, m. f. mensch of dier vol vlooien.
puli/can, m. trek-tang;, —damente, adv.
keurig net; —dero, m. = —dor; —/
dez, f. keurigheid (vooral kleeren);
glans, sehittering; —do, a. fam. snoezig; keurig afgewerkt; gepolijst, gepoetst; —dor, m. poetiser, polijster,
poets- of polijst-instrument; lapje laken
of leder tusschen duim en wijsvinger
(garen afwinden); —mentar, v. tr. (op)poetsen, polijsten; fig. afwerken, verfijnen enz.; —mento, m. (op)-poetsing,
glanzing; ook = —dez; —r, v. tr. ===
—^mentar; r. beleefde (rnjanieren jkrijgen,
ontgroenen; glanzig of glad worden.
pulm/on, m. long; tengo buenos pulmønes, ik heb goede longen; •—onar, a.
long-, v. d. longen; —(onia, jf. longziekte; -ontstéking; —oniaco, a. aan
de longen lijdend.
pulp/a, f. vruicht-vleesch; pulp; moes;
plant-aardig cel-weefsel, vézel-stof; —
ejo, m. lei: pulpejo de la oreja, oorlei; v i n g e r - t o p ; „ m u i i s " v. d. hand»
—erla, f. Am, kramerij; —ero, m. id.
kruidenier; handelaar in allerlei levens benoodigdheden, kramer; — eta, f. plak,
sneetje; '—ito } m. preek-stoel; —o, m.
kwal, poliep; le puso como un pulpo,
hij sloeg hem lam; —^oso, a. vleezig,
dik e n sappig (blad b.v.); brijjig.
puj/que, m. sap v. e. agave -soort (door
insnijding
afgetapt);
maguey-sap,
-drank; —queria, f. winkel waar men
pulque verkoopt; —sacién, f. klopping
(pols a. a.) hart-slag; vingerzetting; —
sar, v. tr. betasten, bevoelen; de pols
voelén van; fam. polsen; hespelen ( =
taner); intr. kloppen, popelen; —sera,
f. arm-band, -sieraad, pols-ver band;
slaap-lok; —so, m. pols; hand-ge*7,

pulular
y/richt; tomar el pulso, de pols voelen;
fam. polisen; tiene pulsos, heeft een
sterk pols-gewricht, heeft takt; a pulso,
enkel met de handen.
pul/ular, v. intr. z k h sterk verménig vuldigen;
wémelen;
voort-woekeren
(kwaad b.v.); overal uitschieten (looten); —verizacion, f. verpoedering of
verpoeiening, fijn-wrijving; vermorzeling of vergrauizing; —verizar, v. tr.
fijn-wrijven, -maken; veirgruizen, vernietigen; r. poedier worden; vergruizen;
—verulento, a. makkelijk te veirgruizen of fijn-te-wrijven.
pull/a, f. schimpscheut; vuile imjop; seherpe
kwinkslag; echar pullas, belachelijk
maken, bespott en; soort boom-arend; —
ista, m. item. die schinip-scheuten of
leelijke håtelijkheden uit.
puma, m. Am. (ihileensche leeuw.
pun/as, f. pl. Am. koudste hoog-vlakten
der Andes; —cion, f. prik, steek; —
cha, f. p e n / steke], d o o m ; —donor,
m. eere-zaak, punt v. eer; kitteléorigheid; —donoroso, f. fijn-gevoeliig,
kiesch; —gente, a. prikkelend, stekend, stékelåg; —gimiento, m. steking,
prik(king); —gir, v. tr. gel. prikken,
steken; —ibie, a. strafbaar; —icion,
f. straf, bestraffing, kastijding.
punt/a, f. punt, luit-eiiinde; top; stompje;
pittige smaak; ('t)stilstaan (v. e. jachthond); graveer-stift; priexxi, els a. a.;
keper (op wapen-schild); de punta en
blanco, in 't wilde weg; tiene puntas
de loco, is van Lotje getåkt (is een
beetje gek); hacer punta, tegen-werken, -spreken; poner de punta, te
berge doen rijzen (haar); pl. om«
ocgjes, picotjes; fig. horens (v. e.
stier); estån andando en puntas, ze
zoeken over en weer onuzie; punta
roma, stampe punt; —ada, f. steek;
puntada de costado, siteek in de zij;
fam. aun no he dado puntada en ello,
åk heb er nog geen steek aan gedaan;
dar una puntada, „steek (onder water)
geven"; ook: stille wenk geven; —al,
m. stut (v. hout tegen muur); steun;
puntige ophooging; —rapié, m. schop:
le di un puntapié, åk gatf hem 'n
schop, of ook: ik liet hem ophoepelen; —ar, v. tr. met punten aanduiden; (de afwézigen)
aanteekenen
(in 't kooir als de kerk-ddenst zal beginnen, R. K.); van punten voorzien;
-^eado, m;. „pizzicato" (met de vingers
gespeeld
op
snaar-instr.);
rijgsch
(naaisel); —ear,
v. tr.
„pizzicato"
spelen (zie vor.); met stipjes ei puntjes merken, aianduiden; —el, m. ijzeren
blaas-pijp (der glas-blazers); —eo, m.
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ponta
--- punteado; —era, f. stroo-bloem,
= siempreviva; —eria, f. (het') mikken, råchten (m. en v. e. vuur-wapen);
tomar la punteria, mikken (intr.),
richter. (tr.); fig. oog-merk; —ero, m.
goed schutter; a. goed richtend pf
-mikkend; steen-houwers -beitel; kaasrtestok, stok om te wijzen; aanwijzer;
—iagudo, a. puntig, scherp; —illa,
f. verkl., en: smalle kant (stof); borduursel v. e. kanten doekje; andar
de puntilla, op de teenen loopen; me
puse de puntilla (v. poner), dk hield
u k alle macht aan; —illazo, m. =
—apié; —ilk), m. verkl. v. punto, en:
haar-kloverij, krakéel; andar en puntillos, haarkloven, „spijkers op l a a ^
water zoeken"; —illon, m. = —apié;
—illoso, a. håar-klioverig; bijzonder
lieht-geråakt; —o, m. punt; stip(je),
punt(je), vlekje; steek (m. e. naald
waaraan d r a a d ) ; pl. punten (die men
aanteekent a. a.); 1/12 v - e - Streep;
punto de salida of punto de arranque
uit gangs-punt; oogenblik, tijdstip; korrel (richten, miikken); gat
(kous of sok); gaatje (riem); stikDorduur- of kant-werk; toestand; g a a r heid; céntrico, middel-p.unt; de apoyo,
steun-punt; de vista, geziehrts- of oogpunt; a, p^unto de, op 't piunt om; a
punto fijo, op bepaald of gesehikt
oogenblik, jiuist v. pas; en mal punto,
te onpas, op ongelegen oogenblik; lo
isé a ptønto fijo, ik weet het voikomen
goed, ken het nauwkeurig; hagamois
fpunto, laten we eindigen; punto en
boca, mondje(!sy-dicht; de to do punto,
alleszins; punto por punto se lo expliqué,
punt voor piunt legide; ik 't ihem /uit;.føs
tres en punto, precies dirie uur; punto
mås o punto menos, ongeveer; en
punto a, = en cuanto a, wat a a n gaat; voy al punto = voy luego of
voy en seguida, ik kom (ga) dadelijk;
crecer dé punto, sterk toenemen; dos
puntos, dubbele
piunt; pl. mazen;
puntos equipolados, muziek-noten; habla puesto los puntos muy altos, wilde
veei te hoog vliegen; tomar puntos
z k h voorbereiden (examen, alles nog
eens in hoofdzaken n a te g a a n ) ;
vamos por puntos, laten we voet bij
stuk houden; —o&o, a. met punten;
puntig, kantig; erg fijn-gevoelig, fam.
kittel-6odg; —uacion, f. punten en
komma's; —ual, a. stipt, nauw-gezét;
woordelijk; juist^ mi reloj es muy
puntual, mijn luurwerk gaat zeer juist;
—ualidad, f. nauw-gezét-iheid; nauwkéurighead; zekerheid; goed-passendheid, goede verhoudång; —ualizar, v.

punzadå

419

tr. met groote nauwkéuflrighedd opzeggen of vertellen; fijn aiit- of !af -werken;
de laatste hand leggen aan; —uar, v.
tr. van iees-teekens voorzien; —ura
f. prik(je), gaatje; puntuur of tdmpaan-stift (v: e. drukker).
punz/ada, f. prik, steek; steken (zweer
enz.); fig. schrijning, harte-pijn
=
—adura; — ador, -a, m. f. prikker,
priem, prik- of steek-inst.; —adura,
f. = —ada; —ante, a. seherp, m. e.
scherpe punt a. a. (werk-tuig); —ar,
v. tr.
(door-)prikken, ' (door-)steken;
verwonden, (be-)prikken; gaatjes main; intr. steken (zweer a. a.); fig.
schrijven; —on, m. (steek) priem, stift,
door-slag, drével; munt-, keiur-, ijkstempel; soort eere-sleutel; staafje jijzeir
ni. e. letter aain 't uit-ednde; —oneria,
f. .stel gegoten letter-tiepen.
puii/ada, f. stoinp, vuist-slag; dar una
punada en el cielo, een gat m de
hemel slaan; vinieron a las puriadas,
ze raakten hand-gemeen; —ado, m.
hand-vol,' handje-vol (ook als: kleine
hoeveelheid); a punados, bij hnadenvol; —al, m. dolk; —alada, f. dolksteek; fig. felle pijn, hevige smart;
sosiéguese V., no es puiialada de
picaro, stel u? gierujst,^ 't is geen doodwond, of: 't heeft zoo'n haast ni et;
dar de punaladas, met dolk-steken
door-boren; —etazo, m. vuist-slag; —
ete m. = punetazo en handboei; —
o, m . ' vulst; gesloten hand; handvol; pols-boord, mansjét, hand-vat,
greep; como un puno, klein („als een
vuist"); echo la mano al puno de su
espada (sloeg de hand aan zijn degen;
a punos cerrados, blindelings, met blijnd
vertrouwen; de propio puno, eigenhåndig; le metio en un puno, hij
maakte hem zoo gedwee als 'n lam;
apretado como un puno, bijzonder gdierig; firma de puno, handteekening;
es hombre de punois, 't is een sterke
kérel; (id.) vivo por mis punos, ik
leef van mijn werk.
pup/a, f. korst, roof (op wond, zweer
a. a.); pijn (kinder-woord); —ila, f.
pupil (ook v. h. oog); — ilaje, m.
in de kost zijn; —ilår, a. v. e. pupil;
minderjaroge leeftijd, ('t) pupil zijn;
volle kost; kost-geld; estar a pupilaje,
in de kost zijn; —ilår a. v. e. pupdl;
—ilero, -a, m. f. kost-huis-houder
(•ster); —ilo, m. pupil; kost-ganger;
—itre, m. léssenaar; — oso, a. korstig,
met roven over dekt; korst- of roofachtig.
puqui/o, m. (Z. Am.) heldere bron, die vijver varmt; —al, a. als of van een puquio,

puta

pur/amente, adv. louter, zuiver; kudsch;
eenvoudig-weg, niet ånders dan; —eza, f.' zuiverheid; reinheid; kuischheid; belångelooshedd; —ga, f. zuivering, reiiniging; pmrgåtde; purgeermiddel, leelijk-smakende drank, kwade
tijding; —gacion, f. zuiverdng, purgåtie (purgeeren); pur gacion de sangre,
zuiverdng na bevalling; pl. druiper;
—gador, -a, m. f. zuiveraar; puirgeermiddel; a. purgeer(end), laveer(end);
— gante, a. en m. zie vor. en
=
—gativo a,; —gar, v. tr. reinigen, zuiveren, louteren; puirgeeren; (zonde)
boeten; r. z k h zuiiveren. of louteren;
purgeer -middel dn-nemen; —gativo, a.
= —gante; —gatorio, m. vagevuur;
fam. elléndiige toestand, beproeving;
—idad, f. d;n: en puridad, zonder 6mwegen; —ilicacion, .f. zuivering, loutering; la purificacion, Mairda-licht-mds;
—ifkador, -a, m;. f. djie of dat of wat
reindgt of loutert; kelk-doek; —ificar,
v. tr. reindgen, zuiver en, louteren; r.
zich rechtvåarddgen; veertien dagen
na de bevalling naar de kerk gaan
ien zijn kind den Heer aanbieden; —•
ificatorio, a. louterend, reimigend, zuiverend; —^ismo, m., purdisme;—ista, m:
f. purist; —itanismo, m. puritanisme;
—itano, -a, m. f. en a. puirdtein(sich),
puriteinsche.
pur/o, a. zuiver; rein, kudsch; adv. louter; se cae de puro gordo, valt om
van louter dikte; m. sigaar (vooral
Havana-); —'pura, f. purper(-schelp);
—purado, m. kardinaal; a. purperkleurig; —purea, f. klis-plant; —piireo,
a. purper(-kleuirig); —purina, f. gemalen brons om te vernissen; meekrap-rood; koper-rood; —purino, a.
purper-achtig; —riela, f. fam. 'dets dat
men gering-schat, pirul; —ulencia, f.
éttering,
(veor)zwéring; .— uhnto, a.
etter-, étterend, zwérend.
pus, m. gel. etter; —e, pusiste, puso,
pusimos, pusisteis, pusieron, p. pf. v.
. poner, leggen, zetten; —ilånimo, a.
klein-zielig; lai*; wil-loos; —ilammidad
f. klein-zieligheiid enz. (zie vor.); '—tula, f. wond-roof; —tuloso, a. roof-,
vol roven.
put/a, f. (plat) hoer, slet; —afsmo, m.
"hoere-boel, -huis, hoereirij; = —anis>mo, m.; —anear, v. intr. (plat) hoerelooperi; —anero, a. en mi. (plat) hoerelooper; —ativo, a. vermeend, daarvoor
gehouden: padre putativo, vermeende
vader; —iear, v. intir .(plat) = —anear;
—erla, f. hoererij; prostitutie; bordeel; hoer-achtigheid; —ero, a. en rn»,
fam. .•==_'—anero; —esco, fam. hoer-
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achtig; —-o, rn. farn. „mietje"; —refaccion, f. gel. ontbinding, rotting; —refacto, a. (id.) ontbonden, rot; —ridez,
f. (id.) staat v*, ontbinding, bedérf;

queda

—rido, a. rot- (b.v. rot-kootrts), rottend.
puzol, m. — —ana, f., =
pucelana,
lava-gruis (voor cement).

Q.
Qj* f. ku; la q (spreek mit: koe), de q.
que pr. rei. die, welke, dat, hetwelk;
la palabra que digo, 't woord dat ik
zeg; lo que sé, wat ik weet.
équé? pr. interir. exclam.; ^qué? wat?
wat voor?
<jqué...! wat...! wat een...! ^qué ninerlas son esas? wat zijn dat voor kinder-aehtigheden? ,jqué es eso? wat
is dat? jqué quiere V.? wat wil u?
iy
qué? en wat • dan nog? jqué
rabiaJ wat 'n woede!; i qué bueno
es ese senor! wat is die meneer
goed! jqué tiempo tan bonito! wat
'n mooi weer! ,jqué tal? hoe is 't?
hoe be valt je dat (of die)?
que, conj. dat; want; d a n ; sabes que toca
bien? weet je dat hij goedspeelt? uno
que otro, de een of ander; tener que,
moeten; no tiene nåda que ver con
eso, heeft daarmee niets te maken;
i que no! ik zeg van niet! dat is niet
zoo'! <?a que es fabo? (gewed) dat het
valsch is ? '
quebr/acho, rn. soort Am. hout; —ada,
f. ravijn, verzakking; —-adero, m,;
quebradero de cabeza, hoofd-breken;
minne -pijn; —adizo, a. breekbaar, teer
= —ajoso; —ado, a. on-éffen (terrein);
gebroken (grijs-aard); breuk-; failliet;
die verzakking of breuk heeft; and ar
de pie quebrado, sleehte zaken doen;
m. breuk(-getal), gefailleerde; rehabiliiar a fujn quebrado, pen gefailleerde
in eer herstellen; azucar quebrado,
bruine suiiker; —ador, -a, m. f . e n a.
hreker(-end), vernieler(-end); quebrador de imagenes, beeld-stormer; verbreker, schender (die dnbreuk maakt
op verbod a, a.); —adura, f. breuk,
verzakking; = (het) breken of veirbreken; —aja, f. barst(je), kloofje;
—ajar, v. tr. kloven, splijten, doen
barsten; —ajoso, a. =
—adizo; —
antador, -a, m. f. overtreder, verbréker; btreek-al, = —ador; —antadura, f. = —antamiento; —antahuesos, m. visch-arend; vervélende vent;
een kinder-spellet je; —antamiento, m.
(ver)bréking; overtréding; breuk (b.v.
been-breuk); a%emåtheid; verhréking
(v. e. testament); —antanueces, m. note-

kraker; kraai (vogel); —-antaolas, m.
golf-breker;
—antar, v. tr. breken;
barsten, wankel maken; overtréden
(kontrakt a. a.), verbréken (meest fig.,
b.v testament); in- of uitbreken (dief
b.v.); afjakkeren; erg veirvélen; stampen (erts); agua quebrantada, even
opgewarmd water; me he quebrantado
la cabeza, ik heb me 't hoofd gebroken; le estå quebrantando la cabeza, zeurt hem- aan zijn hoofd, of: is
bezig h e m te verrnurwen; r. ook: ond
en gebrekkig worden; —anto, m. barsten, scheuren of kapot-gaan; innig
berouw, ramp, gevoelig verlies; afgemåtheid; ontroeriing, innige deernis;
—ar, v. tr. (ie) breken; (dootr- of om-)
buigen; intoonnen, in toom houden;
f lets doen uitzien; intr. faillict gaan;
afgebroken worden, verkoelen (vriendschap); breken; siempre quiebra la
soga por lo mås delgado, met groote
•heeren is 't ^Lecht kerslen-eltten; r. b o k :
een breuk of verzakking brijgen; quebrarse la cabeza = quebrantarse la
cabeza, zich 't hoofd breken; „blokken."
quechua, im|. f. en a. naam der inlanders
v. Peru en hun taal.
qu3d/a, f. taptoe (in een vesting-stad),
avond-klok; —ada, f. blijven of aanof- achterblijven; —-ar, v.intr. blijven;
over-, achterblijven; worden, op iets
iikloopen; quedamos amigos como antes, we zijn even goede vrienden als
te voren; quedo como un tonto, stond
als verdwaasd; y quedo por valiente,
en ging verder door voor dapper;
por esto que no quede, dat 's geen
bezwaar; entonces, quedo satisfecho,
toen was hij tevréden; ^en qué quedamos? waar blijven we nu bij?
hemos quedado en esta pagina, we
zijn op deze bladzij gebleven; i en
.qué quedarå esto? waar moet dit alles
heen? quedé en ayunas, ik bleef
(er) nuchter (van); éi quedo debajo,
hij delfde 't onderspit; y V. quedo
bien, en u is er mooi afgekomen;
quedaron limpios, ze kwamen er beroodd af; r. blijven, worden; en: blijven steken; quedarse a oscuras of
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a buenas noches, an 't dudster blijven
(ook fig.); se quedo helado, stond
verplét; —ito, a. en adv. verkl. doodbedaard, zachtjes; quedito! zacht wat!
—o, a. kalm, bedaard; adv. zacht(jes);
lo hice a pie quedo, ik heb 't gedaan zonder een vinger mt te steken;
quedo! stil!
quehacer, m. bézigheid.
quej/a, f. klacht; aanklacht; grief; tengo
quejas contra ella, åk heb grieven
tegen liaar; no quiero dar queja, dk
wil geen klachten kibrengen; —arse
v. r. klagen; aanklacht instellen of
åndåenen, klachten inbrengen; verwijten doen, grieven opperen; —icon,
-ona, a. dde altijd klaagt; —ido, m.
gekerm, gekréun, geklaag; dar quejidos, kermen, kremmen; •—igal, ra.
terrein beplant met quejigos; —igo,
m. berg-eik; —oso, a. rnisnoegd, ontevréden; mokkend; —umbroso, a. altijd. klage nd om. niets.
quema, f. brand; verber ånding; huir de
la quema, fig. zich mit de brand redd e n ; —do, a. verbrand, åangebrand;
—dero, m. plaats v. verba:ånding;. —
dor, -a, m. f. (ver)brander; —dura,
f. brand-plek,
-wond;
verbranding,
branden; —joso, a. bråndeorig; —r,
v. tr. branden, ver branden; fig. verkwisten, ver-spillen; voor ©en appel en
een ei verkoopen; overtuiigen, fam.
volkomen afmaken; a quemar ropa,
met 't geweer of 't pistooi op de
borst, fig., otrivoorbareid; vlak in 9t
gezicht; intr. branden, gloeiend zijn;
r. bok: verteerd worden, branden (v.
ongeduld); „zich branden" ( = dichtbij zijri zonder het te weben); verbrand raken (zon); quemarse las cejas,
hard werfcen bij lamp-liebt; quemarse
la sangre, zich opvreten; —zon, m.
brand,
verbranding;
bråndeirigheid,
sterke jenk, • kriebeliing;
spijtigheid,
wrok.
quepo, ie pers. enk. pres. ind. v. caber
(subj. quepa enz.).
quepis, m. kepi, soldate -pet.
querell/a, f. aan-klacht, beschuldiging
(tegen persoon, bij rechter), klacht
(over zaak, id.); twist; verwijt; verzoek o m ni etig-verklaring (v. e. testament); he presentado querella contra
el, ik heb hem in rechten aangeklaagd; —ante,, m. f. e n a . ,(åan)klager
(zie vor.), åanklagend; —arse, v. r.
zich beklagen (de, over), een klacht
instellen of voorbrengen; ook: twisten;
—oso, a =
quejoso, en: klågelijk,
klagend.
quer/encia, f. geheehtheid; gewone weå-

quiebra

grond (v. vee); schaaps -kooi, schapen-hok; fig. lievelings-oord, -plekje;
eigen
woning; —encioso, a.
gehecht aan de stal, daar nooit mk
weg
geweest
(vee); —er, v. tr.
(ie, quise) wdllen, willen nebben; liefhebben, houden van; (ver)eischen; te
quiero, ik hou van je; ya te quiero
un cuento, 't mocht wat; este asunlo
quiere prudencia, deze zaak eischt
voorzichtigheid; <J quiere V.? wil u
hebben?; —idp, •—ida, m... geliefde,
vrijer; ook: schand-jonkeir; —mes, m.
kérmes(-bezie, rood iritwas op eikeblad); antimoom -sulf aat, k ermes (braak middel); —ubin, m. cherubijn (soort
engel).
ques/adilla, f. pastij van kaas, eieren
en boter; konfitour-taartje; —ear, v.
intr. kaas m a k e n ; —era, f. kaas-maakster of
-verkoopster; kaas -makerij,
-bevvaarplaats; kaas-vorm; kaas-stolp,
-schotel;
—erla,
f. kaas-maak-tijd,
-makerij; —ero, m. kaas-maker of
-verkooper; —o, m. kaas; queso de
bola, É d a m m e r k a a s ; -—/ta, f. kollekte,
inzaimeliiing.
quevedos, m. pl. knijp-bril.
quid, m. fam. wezen, waarom.
qui/a, dnt. nee maar! dat k a n j e d e n k e n ! ;
—cial, m. post (v. e. deur); —cio, m.
hengsel; spil; omstandigheid waarvan
iets afhangt; sacar de quicio, uit zijn
hengsels rukken;
uit zijn verband
haleri, 't hoofd doen verliezen, misbruik m a k e n van geduld a. a.; —*dam,
m. fam. ding es, zeker iemand.
quid pro quo, (spr. ki-piro-kwo) m. misvatting, vergissing.
qui/ebra, f.
breuk, scheuir, opening;
barst (in de aarde); stuk-gaan; faulissement; hacer quiebra, failleeren;
quiebra
fraudulents,
bedriegelijke
bank-breuk; declarars3 of constituirse
en quiebra, z k h failliet verklaren; —
ebro,
rn.
(muz.)
refiréin,
triller;
lichaams -schommeling, -buiging; —eri,
pr. rei. wie, die, iem. die, degene die,
pl quienes; el librero a quien le ped!
el diccionario, de boekhandelaar bij
wie ik het wporden-boek besteld h e b ;
quien..., qujen..., deze..., gene; jquién
supiera escribir! als ik toch 's schrij.ven kon!; ,?— én? pr. interr. wie?
jquién vive? wie daar? ^?quiénes son
esas senorasj wie zijn die dames?;
—eta,, f. Am. rust-oiur in nonne -kJoos ter =
quiete; —etar, v. tr. doen bedaren, stillen; —eto, a. rustig, kalm,
bedaard; m a k (paard b.v.); —-etud
t. rust(igheid), bedaardheid, kalmte;
vredigheid.
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quij/ada f. k a a k ; —ar, m. == —ada;
—arudo, a. met stevige kaken; —
otada, f. streek of uiterhjk v. e. ^quijote"; —ote, m. dwaze beschermer der
verdrukten (naar D o n Quijote); bovenstuk v. d. schoft (v. rijdier); —oterfa,
f. 3= —otada; —otesco, a. Don Quichotte-aebtig.
quil/atador, m. ijker; —atar, v. tr. ijken;
—ate, m. karaat;
—o, m. chijl,
lichaams-sap; su cl ar el quilo, zich haåf
dood werken; •—ometro, m. — —
kilometro; —ombo, m. Am. Arg. boerehuis; —otra, f. fam, vriendin; snolletje; —on, m. gel. Jip-zwelling; diklip (dem. met dikke lippen).
quill/a, f. kiel (v. e. schip); —otro, -a, m. f.
fain. die of dat andere, dinges; v#ind,
lieveling; hofmakerij, minnarij, verliefdheidje; åpwinding, prikkel; ként eeken; miiize niss en, hoofd -br éken.
quimba, f. Am. bokke-sprong.
quim/era, f. twist, ruzie; hersen-schiari,
lucht-kasteel; zée-duivel (visch); —
érico, f. hersen-sehimmig; dol-zinnig;
—erista. a. en m. f. twist -ziek; ruziezoeker; —*ica, f. scheikunde; —'ico,
a. scheikundig, chémisch; m. scheikiindige, chémicus; —o, m. gel. spijsbrij, -bal (in de m a a g ) ; —6n, m.
kimono, Japansche kåmer-japon.
quin/a, f. kina,; —as, f, pl. dubbele vijf.
(dobbel-steenen); Portugeesch wapen;
—ario, a. en m, door vijf deelbaar,
van 5 eenh. of eijfers; vijfdaagsche
dev6tie, vooral in de våsten (R.K.);
—calla, f. snuisterijen v. metaal; —
callero, m. blikslager; —calleria, f.
snuisterijen v. metaal; winkel daarvan;
—ce n. vijftien; quince dias, veertien
dagen; —cena, f. vijftien-tal; speel»
wijze (v. 't orgel); tijd v. veertien
dagen; dentro de una quincena, binnen veertien d a g e n ; — c e n a l , a. veertien-daagséh; revista quincenal, veertiendaagsch overzicht of tijd-schrift; —
ceno, a. num. ord. vijftiende; —cuagenario, -a, a. en s. vijftig-jarig(e); v.
50 eenh.; —-cuagésima, f. Zondag voor
de våsten (R, K.); —cuagésimo, a.
num. ord. vijftigste; —décima, f. vijf. tiende-(deel); —denio, mv tijdperk v.
vijftien jaar; —gentéslmo, a. vijf-honderdste (5ooe); —ientos, —ientas, n.
pl. vijf-honderd; esos son otros quinientos, weer zoo iets fraais; —ina, f.
kinine; —0, m, kina; goma quino,
kina-gom; —'ola, f. fam. tégenvaller;
pl. reversi-spel, vier kaarten v. verschillende kleur; estar de quinolas, een
veel-kleurig giestreept kostuum dragen; estar de quinola, wanboffen; —
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quis
olear, v. tr. bij 't quinolas-spel telkens
vier v. verschillende kleur maken; —
olillas, f. p l . = —'olas.
quinqu/é,
m.
olie-lamp, hang-lamp;
(volkst.) kwiekheid., pienterheid; pl.
oogen; —enal, a. vijf-jaarlijksch; —
enio, m. termijn of tijdperk v. vijf jaar;
—illeria, = quincalleria; —illero, m.
= quincallero.
quint/a, f. landbuis „buiten"; loting (v.
soldaten); entrar en quinta, loten;
(miuz^J lijwint; —ador, a. die voorzit
bij de loting; —al, m. gewicht v.
honderd pond (libras); —al a da, f.
(zeet.) uitkeering aan de bemanning
uit de vrachtgelden; —aleno, a. een
quintal inhoudend, wegend; =
—
alero, a.; —arl6n, m.; —^ona f. en a.
fam. honderd-jarig(e); stok-oud; —ar,
v. tr. trekken (lot, bij de loting \Toor
krijgs-dienst); J ? fuzileeren
(een op
vijf); de vijf de dag nem en (v. d.
maan, om invloed • vast te steilen);
—eria, f. meierij, boerderij, pachthoeve; —erno, m. pakje van vijf
vel papier; „kien", vijf bezette nummers op rij, woirp waarbij iedere d o b bel-steen vijf a. a.; —ero, m. pachter;
loere-knecht,
dag-looner;
—eto, m.
kwintét; —Hia, strofe v. vijf verzen;
siempre anda en quintillas, zoekt altijd ruzie; —ill©, m. soort „hombre"
voor vijf; —in, m. fijne en losse stof
v. Quintin in Br etan je; doek o m te
builen; •—0, a. vijfde; m. vijfde deel
v. erf-goederen; mejorar en tercio
y quinto, het precipot v. e. vijfde a.
e. erfgenaam
toekennen; (rechtsit.)
vijfde-reeht; (muz.) kwint; —uplar, v.
vervijf-voudigen; —'uplo, a. vijf-voudig.
quln/6n, m. winst -aandeel; deel v. e. ge meensehappelijk bezéten stuk gr ond; —
onero, m. deel-hebber, aandeel-houder.
qui/pe m. (Z. Am.) draag-band der
Indiaanschen (leeftocht, kleeren, kind);
—pos, m. pl. kipo's, bonte koordeK
met knoopen (teilen en jaartallen bij
d e oude Peruanen).
quir/agra, f. hand-jicht; —ie: jugar los
quiries. o m de prijs v. e. mis spelen;
—inal, m. Qiuirinaal; —irié, f. Arg.
groote adder; —omancia, f.' waarzeggerij uit de lijnen v. d. hand;
—om^ntico, m. f. en a, waarzegger of
vccrspeller (zie vor.); van zoo'n waarzegger; —on, ni. olijf-worm; —opedista, m. chiropedist (die handen en
voeten geneest); —oteca, f. faml. hands c h o e n ; — u r g i c o , a. héel-kundig; —
urgo,r m. heelkundige.
quis, m. (delfst.) kies; —a, f. Mexikaansche peper.

quise
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quis e quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron, pr. pf. v. querer, willen; —icosa, f. araadsel, . rebus; „dingsgheidje"; lastdg-te-begrijpen bewéring
a. a,; —quilla, f. f. f am. haar-kloverij;
beuzelarij; kinderach ige truzie mit overgev6elighedd;
—quilloso, a.
kitteloorig; vitterig; overdreven fijn-gevoelig; —quis, ra., f. Lat.: cada quisqufe,
de eesrste de bestie; —to, a. in bienof malquisto, wélbemind of énbemind; —te, m, (ziektek.) zak-gezwél;
vliezig kapje v. e. gezwél.
quit/a, f. (rechtst.) kwijiting; int. ischeiuit!
stil toch! de hemel bewaar onsl a. a.;
ook: ik geloof er niets van (of j quita
alla!); —arien, f. ankomsten, bezoldiging; (rechtst.) == quita; . —ador,
-a, m. f. åfnemeir (bond die 't wild
v. e. andere overnemen o m 't te brenge n ) ; —aipon, m. kop-sieraad v. trekvee; sieraad a. a. dat men aan- en
af-doet (de quitaipon, los, dat nit
en aan, open en dicht k a n ) ; —amanchas, m, vlekke nStif t, hoiuder v. e.
chemisene wasscherij; —ameriendas, f.
(plant^ tijloos; —amiento, m. = quita;
—åmotas, m =
—apelillos, m. f.
haartjes-wegnemer, d. i. over-gedienstig mensch; —aflesares, m. f. be-

rabo

koorlijk oord of persoon; —apen, m.
hoofd-sieraad v. e. mudl-ezel (gekleurde wcl), pluim; ook = —aipon; —ar,
v. tr. weg- of af-nemen, ontnémen
(quitar a), beletten (quitar de); la
quité de ser la mamå, ik belette dat
ze voor moedertje speelde; afweren,
pareeren; fam.
quitar la
crisma,
dood-slaan; fam. quitar la capa, uitschudden, berooven; id. voy a quitarme las barbas, ik g a me 's scheren;
(id.) quitar la cara, 'n oor-vijg geven;
sin quitar ni poner, net zooals 't er
staat, letterlijk; estå al quitar, *t staat
op eindigen, los-raken a. a., in 't algemeen: is van korten duur; r. pliaats
maken, uit-trekken, -doen; quitate de
ahi , g a daar vandåan; quiteselo V.
de la cabeza, praiaft u h(em dat uit het
hoofd; me quito las botas, ik trek
mijn laarzen uit; —åsol, m. zonnescherm, = sombrilla; —e, m . åfweaing,
verdédiging; parade (bij 't schermien);
al quite, dn de gevechts -stelling (ook
fig.); quiteno, a. en s. (iem.) van
Quito.
Quit/o, hoofd-stad v. Ecuador in Z.
Am.; —,rin..m. Am. Cuba, soort kales,.
quiza of quizås, adv. misschaen/ wellicht.

R.
i l , f. (spreek uit: eeree), er, naam der
letter r.
rabab, m. ,jre'båp'Y Arabische dde-snarige viool. ^
•raba/da f. achter-deel (v. e. slacht-dier);
—-dån, m. helper v. d. opper-herder,
(itweecle) herder; —dilla, f. nier-streek,
liéndenen; stuit (vooral v. vogels);
—nal, m. ramenås-land; —nera, f.
ramenås-verkoopster; gerneen «wijf; —
nero, m. ramenås -koopoian; a. onhébbelijk; fig. te kort (vrouwe-rok); —
—nico, —nillo of —néto, m. ramenåsje
(onkruid); radijs (rabanito); ook: zumr
smaakje in de wijn; f am. stuursch- of
scherpheid (in 't karakter); (id.) razend
verlangen; —niza, f. ramenås-zaad.
rabano, m. knol; f am. tomar el rabano
por las hojas, zich leelijk vergdssen;
iqué rabano! te drommekater!
rab/azuz, m. stroop v. sap v. zoet-hout;
—ear, v. intr. kwdspel-staairten, fig. 't
Hchaam
heen-en-weear-draaien
(bedrémmeldhéid); •—el, m. dr re -snarige
boere -viool, ook . = rabab, en f am.
billen v. e. kind; —era, f. plank a. a.
achter op een kruiwagen (houdt vracht
tegen); 'onderstuk v. e. hand-boog;

uitziftsel (v. graan); —i, rn. rabbi.
^•abi/a f. woede, razarnij, dolheid, h j n d s dolheid; overdreven lefhebberiij; fam.
poseido de mal de rabia, lijdend aan
kiespijn, fig. wanhopig verliefd; le
tiene rabia, is woedend op hem;;
me da rabia, maakt me woedend;
—ar, v. intr. razend zijn; aangaan;
rab*o de sed ik heb een razende
dorst: rabio de las muelas, ik heb
een razende kies-pijn; —atar, "Vastbinden, (a. d. staarO vastbinden; —»
corto, a. (paard), (al) te kort (mantel,
enz.); —ieta, f. „kippe -drift" kdnderdrift: tiene rabietas, is opvliegendf
—horcado, m. fregåt-vogel; —l3rgo,
a. lang-staartig; te lang (mantel a. a.);
—Ho, ni verkl., staartje; ook: zwart
vlekje in zieke graan-korrel; —*nic9,
a. rabbijnsch; —no, m. = rabi; —osi9,
a. woedend, razend; (honds-)dol; —salsera, a. onhebbelijk (wijf); —iza, f.
Uiit-einde; eind v. e. hengel-roede,
(zeet.) uiteinde.
rabo, m staart, aanhangsel; achtetste;
aun queda el rabo por desollar, t
moedlijkste komt nog; estån s!empre
a su rabo, ze zdtten hem altijd op

rabudo
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de hielen; volver con eI rabo entre
piemas, met de staarttusschen de
beenen terug-komen: fam. Ie miran
de rabo vde 010, ze kijken hem" filet
een iSchuinoog aan; fam. hand-vat;
steel (b.v. v. e. braad-pan; -sead,a,
f. of -seadura, If. bespatting, spat
(vooral v: modeler); -sear, v. tr. bespatten; dof-maken; -so, ~. van-onder
uitgerateld; -tada, f. grof antwoord
m. gemeen gebaar; -te.ar,· v, tr. de
staart korter
maken; -teo,
m.
(he~:), korten der staarten (v. lammeTen), de tijd ervoor.
rabudo, a. Iang-staartig.
rabula, m. beunh aas -advokaat.
rac/amento, of -a, m. f. (zeet.) rak;
-eles, m. pI. (zeet.) uit-stekende deelen voor eniachter, om de golven
terug te drijven; -imo, m. t1f05; imoso, a. vol trossen (wingerd b.v.);
-iocinar, v. intr. nadenken ; redenecren; bewijs -voeren: verstandig redenceren; -iocinio, m. redeneering; oordeel.. rede,
rad/on, f. rantsoen: prove v. kanunnik;
dag-loon; portiej ~onabnidad,.f. verstandigheid, het redelijk zijn; redej onal, ·a. redelijk; verstandigj m. borst ..
Iap v. e. joodsche opper-rabbijnj onalidad, f. .= -:onabiljda.d; ooik: aannemelijkheid, gepastheid; -onalismo,
m. verstands-geloof ; -onalmente, adv.
redelijker-wijze ; -onero, m. geestelijke
die e.prove in een kapi~tel genieq
-onista, f. die .van ranitsoen of dagloon Ieeft.
racha, f. (zeet.)
. -rafaga.
cad a, f. (zeet.) reede.
,adi/aci6n. f. ,uit·straling; -ante, a. stralend, s,chittelfend; -ar, v. intT. s-cralen,
slohrrttea-en; -cacion, f. (id.) (het) Ulitzenden v. worte1s; vestiging; -cal, a.
wo'rtel-; g1fond-, grondig; itadikaal: calismo, m. radikalO.sme; -calm,ente,
adv. in de gvotIlrd, glfondig; -car, v. tiro
en antr. vest,igen, (do,en) wiolf~)elen,. wartel ..s chieten;.r. wOIft.el-siChiJeten; zich v,estigen; -0, m. (wilsk) straal; spaakbeen; :radius; -080, a. stralend, f6nkelend.
rae/dor, m,." strijk -stok (voor glruUers
enz.); -dura,rf. (aIf-)schrapplng; 31fschrapsiel, af -strijksel; -r, v. tr. (31£)Sichrappen, (aOschitapen, (af)krabben,
.(af)rafelen; r.slijten, de draad vertoonen (kleedelfen)._
rafa, f. steU!l1 of schoolf v. e. muulf;
bevloeQings -watler uiit kanaa1;. rii stee ..
nen !in leem - len stroo -mluilr a.. a.; ppena.ng in de hoef gemaakt.
raf/aga, f. ruk -wind;dreigende.wolk;

rama

Iicht -flikkcring; (raf)ear, ·v. tr. stutten,
schoren (muur).
.
ragua, f." (= cachaza op Cuba), schuim
en bezinkset v. suiker -stroop,
rat/do, a. versleten: af -geschraapt, -ge ..
. sleten; brutaal;_(rai)gal, a. v. d. wortef
van, bij de WOlftel (hour); -gOD; m.
vergr. v." ratz, "wortel-stomp; -m.iento,
m.
raedura.
ralz, f. wortel; raiz cuadradavvierkanrs ,
wortel: a raiz de, op 't punt van;
de raiz, oorspronkelijk; raiz cubica,
derde -machts -wortel; a ratz de la carne, op 't bloote lijf (b.v. Hanel); cortar de ratz, bij de WOlftel afsnijden;
fig. uitroeien; cortar a raiz, met de
grond gelijk-maken; bienes ratces, onroerend goed; rasar aratz de ...;, gaan
vlak langs....
rajja, f. spaander (v, hout); spleet, barst;
oude gerneene stof; sacar raja, portio
of deel krijgen bij uitdeeling, weten
gedaan te k\fljgen; ha salido de capa
de raja, is er boven-op; hacer rajas,
onhandig snijden of kerven; naet ontzien, slecht behandelen; -adiHo, m.
fijn frangipanni -gebakje; -adl1.0, a.
splijt- ofkloof-baar; -adura, L reet,
scheur, barst (b.v. in muur}; -·ar, v.
tr. splijten, klooven, an ['Ieepen snijden;
slecht afhandelen, over icts onzin uitslaan; Jr. barstjes of scheurtjes krijgen;
barsten, half opengaan.
raljea, f. ras, gebiroed; kliek; alloiOJ;
mala ralza, tuig; -ear, v. intlf. dun
of ijl wOlrden; (zien) ruitzeHen of verrruimen; -eza~ f. ijlihelid, dUinheid; -/0,
£ll. ijl, dun; 1o!s.
.
ran/adura, f.lfaspsel,; -ar, v. tr. raspen,
af-schrappen; -0, m. rasp;fam. IlJ,ottig gezicht.
ram/a" f. tak; fig. 100lt; vevtakking;rama
de cienc13, tak v. wet,enschap; tabaco
en rama, ruwe tabak; an dar . de rama
en rama, uitweiden over bijzaken;
andarse por las ramas, om een kwestie
heen draa,jen; ~ada, f. getakite,gewelf v. takken; -adan, m.Ramadan
(Mohamm. vaiSten-maand);-aje~n.t.
= -ada, len: luofwerk op 5tof;'-al,
m. st1reng (v. meerdere die sa,mengevlochten waifden); fig. .aanhangsel;
halst~if-riem.; !faem; snotC!l'; mijn-ader;
gedeehe trap ItUSlSiChen twee portalen;
---alazo, m. lri'ern-slag; striem (van
zoo'nslag); sp0lren v. roplS (ziekte),
reumartische pijn; fig. fam. "veeg 'l1it d~
pan H ; wind -Ifuk; -bla, f. zand-grond
(na oVl::Jrstrooming); keu\fig' bezande
wandel-plaats; -blar, m. pJaats waar
veel rambla's bi}een -komeH; -bIazo,
m. gifond waadangs de stO\ft-vloeden
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rarnpa

Icopen; -,era, f. .hocr t -eria, If.
hcerc-huis ; hoererijj -ificacion" f. vertakking; takj vonderdeelt -;ncarse, v.
r. zicih vertakken, zich (in onderdeelen)
splitsen; -iUete, m. ruiker, tuil; bosje,
bundcl; -illetera, If. bloeme-meisjej
-illetero; m, bloem -vaas; -iza, f.
bundel afgeLSneden takken met de
greene bladeren; loof ; - 0 , m. tak,
~wijg;
yak; tiene ramos de loco,
IS een beetje dwaas: afdeeling, departernent;
Domingo
de
Ramos,
Palm-Zondag ; -ojo, m.
-iza;
'-on. m. loaf met twijgjes voor 't vee
in de winter; oak = ramal; eig erinaam , Reimond; -onear, v. tr. snoeien; looter, afvreten (vee); -00£0, In.
snceiing ; -oso, a. stork vertakr.
ramp/a, f. kramp (a. d. beenen): en:
helling, afloopend plankier; --ante,
a. staand (in wapen, b.v. Ieeuw): ne derig, kruipend;-Ion, a.klotsend;
ltCYIP'P, grof'; m. pi,ra,mlidaal pennetje.a, d.
hoefijzeTs,om op ijs te loopen:' soort
hakje a. d. onderkant v. e. hoefijzer ;
-ojo, m. stel takjes v. e. duivetros ;
-0110, m. ent,
ramujos,. m. p1. bosjes sprokkel-hout,
taikkebossen.

ran/a, J. kikvorsch: no es rana, is lang
niet rlorn.; cuando la rana tenga pelos,
nooit; rana dezarzal, greene pad;
-acuajo, m. zeer jonge kikvorsch ;
-cajada, f. ontworteling ; -.:-cajado,· 3,.
gewond door splinter ; -ajos m.~pl:~1
te,q, -darse, fr. ['. lfanzIg, girstigr
wo,rden of VerZ'lliren; -cidez, f. ranz,igheid; be1egenheid; fam. 't "v. d.
oude doos" zijn; -do, a .. (ziie VOIf.);
be1E~gen (wijn); ouderwetsch; zeer 01Ud;
ook: afgeleefd; oler a rando, muf
ruik1en; :-doso, a. ranzig, muf; oak:
slecht v. smaak, met een .l'llchrtje elfaan; -cheadeto, m. plaats waar soldaten sameneten a. a.; -chear, v.
intif. met velen· 'ergens rin ~en vertlrek
onder-dak zijn (soldaten, werkvolk);
kampeeren; Am. plunderen, ([ooven;
-c:herl>, m. ikamer -wa,cht; -cho,
so1daten of wcrkvo1k tin 6en ve.rtlrek,
hun gemeenschappelijke maaltijd; bak
(aan boord); slaven~verblijf; menage
(v. soldaJt:en); kliek, menschen. di,e zich
afzonderen; kamp v. Zigeuners of wilden; A'm. ' vee -fok;kerr-ij; rancho de
Santa Barbara,
kru,it-kam,er
(aan
boord);' fame hacer rancho, Tuim baan
maken: comer en rancho, gemeenscha.ppclijk eten; -da, f. kant -garll'0elrsel; -dado, a. met gewone kant Oipgemaakt; -aje, m. kant-wcrk (van gewone kw~liteit); -daJ, m. fijnzijde-net-

m.

raramente

werk; fijn maas -werk] -..;dera, f. kantwerkster (v. net-kant); -go, m. gal.
rangjes de poco rango, is van geringe
beteekenis; -gua, f. pIa at waarop
een spil draait, kern waarin iets draait;
-ina~ f kikkerrje , york -beentje (v. e.
paarde -poot );' ziekte a. d. hiel (bij
rij - of trek-dier jt pl. koot (v .C/. paardepoot); -unculo, m. boter-bloem; -uta,
f. grove spanning (in horut);-urar,
v. tr. een
sporming maken,
uitgroeven.
rapa/ce]o, m. cenvoudige gladde franjes;
-cerIa, f. kwaj6nge:ns -streek ; -cidad,
f. roof-zuchr, -gierigheid;-do, a. kaalg eschorcn; -dor, -a, m. f. (schape-jschcerder ; barbier, scheer-baas;
dura, f. (het ) scheeren; -gon, melkmuil, vlasbaard; -nte, a. roof-ziek,
-zuchtig; (wapenk.) = rampante;
pies, m. voet-zoeker (vuur-werk); polvo, m. geweldig standjej -r, v.
tr. fame de baard schrappen: roof
plegen, zich
vcrgrijpen aan
een
a nder mans goed ; ~z,m. knaap van
10-12 jaar,-za, fam. jong mcisjej
a. roofgierig, hebzuchtig; pl. rapaces,
roofvogels;-zada, f. = -ceria.
rap/e,m, snuif -tabak; -e, m. afschrapping, baard -schrapping , al rape, gladaf; -idez, f. snelheid,vlugheid;.-~
ido, a. snel, vlug ; pI. stroom-versnelEngen; -i,ego, a. in; ave rapiega,
roof-vogel; -,-ina, f. roof; plundering;
knevelarij; ,ave de rapiria," roofvogel ;
-ifiador, -a, m .. f. afzetter, afpe!fser
(of die dat duldt); -ifiar, v. tr .. fam.
handig tfooven of a£zetten; met gewield rooven of arfpersen; -ista, m.
fam. baaifd -schrapper; '-0, m. knol;
-oncbigo, m. (plant) ,rapunsel.
rapo/sa, f. vOS (vrolUwtje), fig. slJim
mensch; -sear, v. intr. sl\im doen als
eenvo!S; -sera, f. v06se-h01; -seirial,
f. leepheid, sllimm'e streek; -sino, a.
= -suo.o;-so, m. vas (~annetje);
-suno,. a. vosse(n)-; vos-achtig.
rap;'sodia, f. rapsodiie, stuk uit een gedicht; iratjettoe lin dicht of ondicht;
-to, m. schaking; O'plichting of ontvo:c.
ring; zrrels-verrukking;-" (geneesk.) ijlh6ofdigheid; kort -st6ndige opsruiviing,
drift-bui; ,....-tor, m.schaker, ontvoerdeJ:.
raqu/eta, f. raket; -etero,m. rakelHenraker; -itico, a. aan Engelsche ziekte lijdend; m,is-volrmd; -itls, f. Engelsche ziekte.
rarjamente, adv. zelden; -efacci6n, f.
gel. verdunning; -efacer, v. tr. gel.
= ~ificar; ..:..-efacto, a. verdund; gel.
verdunnend, ijl-makend; -:eza~ f.' :z,eld~

ras
zaamheid; zonderlinghead; ook = —
idad f. ijlhedd, dunheid; —ificar, v.
tr. verdunnen; r. ijl of dun worden;
—ificativo, a. = verdunnend; —o, a.
zeldzaam; weinig voorkoniend; raar;
ijl, dun; raras veces, zelden, • = raramente.
ras, m. gladde oppervlakte; ras con ras,
volkomien water pas; to car ras con
ras, even aanraken; ras de marea,
vloed-golf; —adura, f. glad-strijking
(v. graan-maten a. a.); éf fening, gladmaking; —amente, adv. openlijk, ironduit; —ar, v. tr. glad -strijken (volle
maat), de juiste maat geven; voorbij-gaand even r a k e n ; —cadera, f. =
—cador,. rn. ros-kam; strijk-stok (voor
maten); schrapper, krabber, schaafijzer; ook: soort vroiuwe-håar-sieraad;
—cadura, f. roskamrning, afkrabbing
of -schraping; schraapsel of af-schrapsel; —car, v. tr. krabben, (af)schrappen, (af)schrapen; met de nagels k r a b ben; el comier y el rascar no quiere
mas que empezar, de eetlust komt
wel onder 't eten; fam. descuidarse
en rascar, een goede gelegenheid la*
ten ontglippen; fam. llevo que rascar, hij heeft raak gekregen; —cazon,
m. jeuk; —cle, m. parel-vischtuig;
—con, m. riet-hoen (stelt-looper); ruw
voor 't gehémeitie; —el, m. (zeet.)
smalste deel v. •<*. schip; —ero, m.
strijk-stok (voor maten); niveau, gelijkheid v. rang a. a.
rasg/ado, a. in éen stuk open-gaand
(venster), open-ge&cheurd; boca rasgada, zeer groote mond; ojos rasgados, groote wel-gevormde oogen; —
adura, f. open- of vanéen-scheiuring;
scheur; —ar, v. tr. verseheuren; —o,
m. streek, haal; trek; geestige zet;
karakter-trek; —on, m. — —adura;
—ueado, m. aanslag met al de vijf
vingers (gitaar); —uear, v. intr. zoo
de gitaar bespelen (zie vor.); —-ueo,
=
—ueado; —unar, v. tr. met
m.
de nagels a. a. krabben; schetsen;
—-uno, m. k r a b ; fam. wond; schet s .
ras/illa, f. soort seirge; vloer-tegel; —o,
rn. satijn; open veid; wolkelooze hemel; open plek voor; dormir al raso,
in de open lucht slåpen; a. vlak,
glad; eenvoudig, gewoon; soldado raso,
gewoon soldaat.; onbewolkt (hemel);
onbehaard, glad-geschoren; dejar raso,
heel kort afknippen; zonder leuning
(zctel); cielo raso, zoldering, plafond;
escudo raso, wapen-schild
zonder
rneer; tablå rasa, fig. braak terreiin;
zeer onwetend mensch.
rasp/a, f. haar -stekeItje a. h. uiteinde
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ratear

v. e.
graan-knopje;
(hoofd-)graat;
steeltje; atschraapsel v. d. vleeschkant v. huiden; Ara. pot-aanzetsel;
fam. gapperij; fam. ir a la raspa,
op roof uitgaan; fam. tender la raspa,
zich in zijn volle lengte uitstrekken;
—adera* f. troffel, schraap^ of schaafmes; —ador, m. schraap-ijzer (voor
beenderen); —adura, f. (af-)scbrapsel
of -schraapsel; uitkrabbing (v. schrift),
geraspte brood-korst; —ar, v. tr. raspen; krabben, schrappen, schrapen;
prikkelen; åf-raspen (brood); even
(aan)raken; —ear, v. intr. spatten (pen
op papier).
rasqueta, f. schrap-ijzer, krabber (om
't schip schoon te maken); Am. roskam.
rast/acuerismo, m. Z. Am. ploertendom,
ploertigheid (v. rijkaards); —acuero,
m. id. rijke ploert; —el, m. leuming;
balustrade; —ill... = —rill ; —ra,
f. slede; trek, voort-trekking (llevar
a la rastra, voort-slepen); spoor, kenteeken; eg; rist (uden a. a. aan touw);
jong veulen (dat de moeder volgt);
—rear, v. tr. op 't spoor volgen; nasporen; napluizen; intr. laag bij de
grond zijn (fig.); laag vliegen (vogel); —rei, m. == ristrel; —rero, m.
opzichter over slachthuizen; a. kruipend (dier a. a.); goed het spoor
volgend (jacht-hond); kruiperig, laaghartig; —rillada, f. opharksel; —rillador, -a, m. f. hennep-bereider; egger;
aan-harker (v. h. hooi b.v.); —rillar,
v. tr. hékelen (vias); met hark schoonmaken (graan op dorsch-vloer); eggen;
—rilleo, m. (het) eggen; —rillo, m.
hekel, kaarde (voor1 vias a. a.); valhek (poort af te sluiten); pan (v., e.
vuur-wapen); werk (v. e. slot); —tro,
m. spoor, ken-teeken; slede, fam. sleé;
aanwijzing; wijk der uitdragers en oudekleer-koopen (Rastro, Madrid); werkituig. o.m te schrapen of te harken,
hark; —ro jer a, f. braak-liggend stoppelveld; —rojo, m. stoppels (na oogst);
de rastro jo, braak-liggend als stoppelveld.
rasura, f. afschrapping of -schraping,
afkrabbing; pl. wijn-droesem (om z;ilver te poetsen); —do, a. glad-jgeschoren; —dor, m. scheerbaas; scheerinstruimentje;
—r,
v. tr.
scheren,
(haar)knippen.
rata f. rat; aåndeel; rata por cantidad,
ponds -ponds -gewijze; -r-ffa, f. drank
nit bråndewijn, \TTUchten, suiker enz.;
gemeene r u m ; —nia, f. Ara. plant en
wortel.
rate /ar, v. tr. naar verho-uding vermin-

ratificacidn
deren; ponds -ponds -gewijze verdeelen ;
ont-f utselen; intr. kruipen, zich voortslepen; —o, m, ponds-ponds-gewijze
verdeeling; —ria, f. oiit-f utseling; laagheid, kruiperighedd; —ro, a. kruipend,
langs de gr ond ga and of vliegend;
scrmrk-achtag; valsch, laaghårtig; m.
zakke -roller.
rati/ficacion, f. (officieele) bekrachtiging;
—ficador, -a, m. f. die bekrachtigt;
—ficar, v. ir. (officieel) bekrachtigen
of gcedkeuren; —ficativo, a. hekråchtigend; —ficatorio, a. van bekrachtiging; '—go, rn. zaken voor 't veryoer e n 't bewarem v. e. wagen-lading
wijn (tegelijk vervoerd); —na, f. g e knulde wollen stof (met kleine moesjes); —to, m. verkl. poosje, oogenblikje.
rato, m. poos; mal rato, oogenblik v.
tegen-spoed; un rato de conversacion,
een poosje praten; adios, hasta otro
rato, dag, tot ziens; hace rato, 't is
een heele poos geléden; a ratos, zoo
nu en dan 's,; a ratos perdidos, in
verloren oogenblikken, de rato en
rato, van tijd tot tijd; —*n, m. muis;
onderzeesche klip waar de kabels tegen scrmren; —nar, v. tr. knagen
(rrjuis); knabbelen, peiuzelen; r. ziék
worden v. h. niuizen-eten; —nera, f.
muize- oi ratte-val; —nero, a. muizc(n)-, ratte (n)-.
rau dal, m. stort-beek; —do, a. (poet.)
onstuimig, hévig, snei.
ray/a, L Streep, lijn; grens (-lijn); scheiding (haar); rog; ya pasa de raya,
't is al te erg; tener a raya, binnen
de perken houden; hacer raya, uitmunten; —ado, rn. streepen (v. e. stof);
('0 gestreept zijn; —ano, a. aangrenzend, zeer nabijkomend; —ar, v. tr.
streepen, lijnen trekken; onder-schråppen; door-schrappen; royeeren; intr.
ukmunten; uiit-strålen,
beginnen te
sehijnen; —o, rn. straal; schijnsel;
rechte lijn die de riichting aangeeft;
blikisem; es un rayo, is zeer gevat;
ook: ramp; plotselinge hevige pijn;
echar rayos, razen; —oso; a. strepåg;
—uela, f. „streepie" kinder-spel.
raz/a, f. ras, geslacht; mala raza, ook:
slecbte aard; hoef-kloof (paard); —
on, f. rede; reden; pl. argumenten.,
redenéeringen, bewijs-gronden; rédenen; farn. razon de pie de banco,
onzinnige reden; a razon de tanto,
tegen zooveel; dar razon de si, rekenschap van zijn gedrag geven; en
razon de, op grond van; ponerse a
razones, een twist-gesprek beginnen;
—onabie, a. rédelijk; —onador, -a, m.
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reata

f. iern. die goed redenéert; —ona^
miento, m. redeneering; redeneer-vermogen; —onar, v..tr. redenéeren.
re. m. (muz.) r e ; —a, f. (rechtst.) bescbuldigde, miisdadige (vrouw).
reac/cion f. iterug-werking,' na-werking;
—rion2rio, a. tegen-werkend; reaktionair; —io, a. tegen-stribbelend; koppig, stijf-hoofdig; —tivo, a. gel. reageerend; m . pl. reageer-middelen; —
tor, m. reaktionaiir, iem. die
een
reaktie bewerkt.
read/mision, f. weder-opname, -toelating;
—miiir, v. tr. weder-épnemen, -toelaten.
reagrav/acion, f. zeer-zwåar-making; —
arf v. tr. r. zeer zwaar maken, worden.
real, m. kleine munt, 25 céntimos ( 1 / 4
peseta); real de plata, zilveren reai
v. 50 Céntimos; kamp, vooral koninklijk of van de generaal; sentar los reales, kamp opslaan (troepen); a. wérkelijk, wézenlijk; koninklijk; prachtig;
—ce, m. relief; licbt -werking ppschilderij; verhoogde werking; Mister; tiitstekende rand; verhooging, ophooging;
de realce, bol-op; —engo, a. koninklijk, v. h. domein des konings; casa
realenga, Am. huis zonder lasten, zoo
ook fundo realengo, onbezwaard fonds;
—era, f. cel in honig-raat; —eza, f.
koninkl. waardigheiid; —idad, f. werkelijkheid; es la realidad, 't ds de zuivere waarheid; en realidad, werkelijk;
—ismo, m. konings-gezåndheid; (gel.)
realisme; —ista, m. konings-gezinde;
gel. realist (zie vor.); —izable, a. te
verwezenlijken; —izacion, f. verwézenlijkdng; —izar, v. tr. verwezenlijken; en
realizeeren; —^mente, adv. werkelijk;
—zar, v. tr. veriioogen; ophoogen.
rean/imar, v. tr. weder doen opleven;
weder opwekken (moed a. a.); r. weer
moed scheppen;
opleven (iets dat
kwijrit); —udar, v. tr. weder aanknoopen.

#
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reap/aricion, f. weder-verschij,ning; «—ertura, f. weder-opening.
reasu/mir, v. tr. hervatten; reasumir la
jurisdicciOn, de behandeliing tot zdich
trekken (hooger rechts-kollege tegenover lager); —ne ion, f. weder-opvatting, hervatdng; nieuwe behandeling (door hooger rechts-kollege).
reat/a. f. touw waarmee paarden achter
elkaar aan de staart vast-gemaakt zij,n;
derde paard v6or rijtuig; fig. jabroererij; votar de reata, ja en amen
zeggen; —adura, f. aan-een-hechting,
-binding; weder-verbinding; —ar, v.
tr. aan elkaar binden (paarden a. d.
staart enz.); heréenigen; weder vastbinden; —0, m. het beschuldigde zijn.

reaventar
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reaventar, v. tr. (ie) nogmaals wannen.
reba/ja, f. prijs-veriaging; ve<rmindering;
—jar, v. tr. verlagen (in prijs); verzwakken, flauwer maken (kleuren);
versnijden (likeur, wijn); af bre ken, lager steilen; r. zich vernéderen, verlågen; -—jo, m. groef, in-kerving; indr.ukking (v. e, boog-gewelf); —laje
m. rnaal-strooin; —Isa, f. stil-staand
water; —Isdr&e, v. tr. ergens (stil)
blijven staan (water); —jnada, f. isnede,
part; —nar, v. tr. in sneden of parten
snijden; —-nadera, f. haak (iets uit
een put); —nar, v. tr. uithalen, ophalen (b.v. uit een put); bij éen-garen
(restjes); —nego, a. in kudden levend;
—no, m. kudde; ménigte; —sadero,
rn. plaats waar een schip maneuvreeren moet o m een klip te ontgaan;
—sar, v. (dnt)r. (gevaarlijke
plaats)
overschrijden, overtreffen, voorDij-zeilen; ont-wijken (vijand); —star, v. intr.
fam. meer dan genoeg zijn; —te, m.
twist, geschil; —timiento, m. weerstand, terug-drij ving; —tina, f. fam.
in: andar a la rebatifta, elkaar uit
de handen grissen; strooi-geld» —tir,
v. tr. terug-slaan, weer-stand bieden
aan; schrappen (v. e. "rékening); afslaan (bi; 't4 schermien); weer-leggen;
zich verzetten tegen; om-slaan (naad);
—to, rn. plotselinge ons.tuim.ige aanval;
over-val; aan-drift;- campanas a rebato* alarm-klok; storm- of brand-klok;
fam. de rebato, opeens; en un rebato,
in een eerste aandrift; —toso, a, ontstaimig, ondoordåcht.
rebe/ber, v. tir. (telkens) , weer drinken;
—•co, m. fam. gems; —larse, v. r.
in opstand komen; —Ide, a. weerspånnig; m. opstandeling; weer-span nige;
—Idia, f.
opstand,
verzét;
(reehtst.) versték: condenado en rebeldia, veroordeelde bij verst ék; —
Hon, f. = rebeldla; —lon, a. onwillig
(paard); —ncazo, m. slag m. e. rebenque; —nque, m. hulle-pees
of
zweep.
rebién, adv. l a m . opper-best,, heel goed.
rebin/a, f. derde iichte beploeging; —
ar, v. tr. voor de derde maal be•pioegen.
y
reblsabuelo, -a, m. f. bét-over-grootvader, -gro ot moe der.
rebisnie/to, -? f m. f. bét-aohterkléinkind,
-kleinzoon, -kleindoehter.
rebocillo, ni. plooi der Anda&oezische
mantilla over kin en mond.
reboll/ar, m. bosch v. laag hout;- —o,
m. eike-loot; —udo, a. in elkaar gedrongen (gestalte);, ruw (diamant).
rebo/sadero, rn. plaats waar iets over -

recabar

loopt; —sadura, f. over-vloeiing (v.
vocht en fig.); —samiento, m. gel.
overvloeiing; —sar, v. intr. overloopen,
overvloeien; rebosar de alegria, zich
niet kunnen houden v. vreugde; —tar,
v. tr. terug-slaan (bal bij 't kaatsspel); intr. weer opspringen (bal),
terug-springen; tr. treff en bij terug kaatsing (kogel); —te, m. weer opspringen (bal); terug-springing, -kaatsing; de rebote, van de weer-omsturt; —tica, f. apotekers-werkplaats;
—tin, m. (plantk.) tweede blad v. d.
moerbézie-boom; —zar, v. tr.- wikkelen
in (meel b.v.); r. zich vermommen;
verbloemen, verzachten; verhélen (håndelingen); —zo, m. vermomming, verbloeming.
rebram/ar, v. intr. vaak scbreeuwen (zooals herten); loeien (wind, golven);
met gedruisch
antwoorden op gedruisch; —o, m. geschreeuw (v. e.
hert).
rebudiar, v. intr. knoirren (ever-zwijn).
rebu/eno, a. fam. opper-best; —far, v.
intr. hijgen en blazen; —jal, m. aantal schapen of andere wol-dieren benedeni 50; lapje, minder daln 1 fanega;
—jarse, v. r. zich wikkelen (in, de),
een sjaal ornslaan; —jo, m. bundel,
pak; sluier; —llicio, m. groot gedruisch; •—Hir, v. intr. in beroering
komen; —ru jar, v. tr. fam. onordelijk,
slordig inpakken; —rujon, m. bundel
(rommel bij elkaar); —-sea, f. na-zoeking, nå-lezing; gråbbeling; na-pluizing; af-val; —scador, -a, m. f. nalezer; -^-scar, v. tr. nazoeken; gr ab belen, uitpliuizen; na-snuffelen; —sco, m.
=
rebusca; —znar, v. intr. balken;
nonsens ukslaan orn te overbluffen;
—zno, m. geba,lk; zotteklap.
reca/bar, -v.tr: afsmeeken; los-krijgen;
—do, m. boodschap; benoodigdheden,
gereedschap; zending, geschenk; stuk
dat de posten van een rékening staaft;
ir a i$n recado, een boodschap gaan
doen; decir un recado, «een pairtikuliere
mededeeling doen; recado de of para
escribir, scbrijf-behoeften; enviar recados, de komplimenten doen, een
geschenkje toezenden; dar recados, de
komplimenten oyerbrengen; bacer un
mal recado, een rnis-slag begaan; venir
con mal recado, met een leelijke
tijding komen; —er, v. intr. terugvallen, nog eens vallen, weder vervallen, instorten (zieke); te-beurt vallen; neerkomien (op); —ida, f. wederinstorting (v. e. zieke); —lada, f. (zeet.)
zicht; aanloopertje, kort bezoek; —lar, vtr, doordringen; r. doorsijpeiep; (zeet.)

recalcadamente
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heviger opsteken (wind); in 't gezicht
v. bekend land komen, na lange reis
(schip); aanloopen.
recal/cadamente, adv. opgehoopt; —car,
v. tor. op-ho>open, opecn-dringen, persen, samer]-drukken; herhalen; r. met
kracht of • met welbehagen i ets overzeggen; zich in iruime leunstoel laten
vallen; verstuiken; —cltrante, a. weerspannig; —citrar, v. intr. weerbarsttig
zijn; —entamiento, m. opwarming; oplaaiing v. passie; —entar, v. tr. (ie)
opwarmen; 't bloed verhitten, lust doen
ontbranden; recalentar el pienso, het
voeder besnuiven maar nået op-eten
(paard); r. een heftige liefde -begeerte
voelen; bederven (granen door gebrek
aan lucht); —mon,, m. plotselinge windvermindering; —zar, v. tr. ponceeren;
aan-aarden, mest toevoegen; (muiur
v. onderen) herstellen; —zo, m. aanaarding, hérstelling v. h. onderste
v. e. muur; —zon, m. bekleedsel der
veigen v. e. rad.
recam/ado, m. relief-borduursel; —ar, v.
tr. in re lief-bor duren, van ndeuw borduursel voorzien; —'ara, f. kleerekast; kleed-kamer; 't geheel der kleederen, juweelen enz., lijfgoed; valsehheid, omzichtigheid; kamer v. e. geweer; stoet, gevolg (op reis); Ara.
P. binnen-kamer; —biar, v. tr. opnieuw
wisselen of milen; opnieuw trekken
(wissel); opnieuw kosten leggen op
geprotestoerde wissel; —bio, m. tweede
wisseling of mil; tweede trekking, kosten
daarop; —o, m. relief -borduiurselj geborduurd knoops-gat.
recan/canilla f. voorgewend hinken (v.
e. kind); fam. krachtiger uitdrukking
der wioorden, om duidelijker te zijn;
—tacion, f.
herroeping; —ton, m.
grens- of hoek -steen (a. h. einde -v.
e. straat, a. d. deur v. e. huis).
recap/acitar, v. tr. ernatig in de herinnering nagaan; — itulacion, f. korte
samen -vatting of herhaling; —itular,
v. tr. kort samenvåtten of herhalen.
recarg/ar, v. tr. opnieuw laden, overladen, over-laden; overdrijven, bespottelijk voorstellen; vervélen; (aanklacht)
verzwaren; opnieuw aanvallen; in hevigheid ver dubb eie n (koorts); —o, m.
nieuwe aanklacht; aanhouding v. e.
gevangene voor nieuwe aanklachten;
verérgeiring der koorts.
recat/a. f. (het) nog eens proeveh; —
ado, a. bescheiden; omzichtig, terughoudend; —ar, v. tr. nog-eens proeven; uit kuischhedd of welvoegelijkheid
omshiieren;. uit voorzicjhtigheid verber gen; ontzien, vreezen; r. omzichtig

recial

of angst-vallig te werk gaan; zich
weinig vertoonen; op zijn hoede zijn;
—ear, v. tr. =
regatear, loven en
bieden; versjaggeren; —eria, f.
=
regatoneria, klem-handel; —o, m. omzichtigheid, wijs beledd; bescheidenheid, ingetogenheid; geheim; —on, -a,
a. én s. = regaton, -a, die van lovenen-bie ilen houdt; —onear, v. tr. ==
regatonear, in 't grcot koopen om in
't klein te verkoopen; —oneria, f. =
regatoneria, en = recateria.
recaud/acion. f. inning (belasting a. a.);
ontvang-kantoor; —ador, m. ontvanger (v. belastingen a. a.); —ar, v. tr.
innen, ontvangen; —o, m. === ^— acj6n; en = caucion, borg-stelling; zekerheid, veiligheid.
réca/var, v. tr. opnieuw of dieper graven,
—zar, v. tr. opnieuw vervolgen (los gelaten vogel, door een valk); —zo,
m. gevést ( d e g e n ) ; ' r u g (mes).
recel/ador, m." paard alleen om bronstige merries aan te vuren; —ar, v. tr.
duchten, verdénken;
vurig
maken
(hengst); r. wantrouwen; beducht zijn;.
op zijn hoede zijn; schichtig zijn
(paard); —o, m. beduchtheid, achterdocht; —-oso, a. beducht; achterdoch-tig.
rccent/adura. t. bewaarde hoeveelheid
gist; —al, a. en m. pas geboren (lam);
•—ar, v. tr. de gist in 't deeg doen;
r. zich hernieuwen, vernieuwd worden.
recep/cion, f. ontvångst; receptie; —tåculo, m. houder; „vat"; plaats v. samenscholing; verzamelpl^ats; vergader-bak;
schuil-iplaats; bloem-bodem; —tador,
-a, m. f. heler, heelster; —tar, v. tr.
helen; verborgen houden (personen die
de overheid zoekt); ontvangen; —tivo,
• a. gel. ontvankelijk, indrukken opvangend (orgånen); —tor, -a, rn. i.
ontvanger der boeten enz. aan de
hcogere gerechts -hoven; schat-meester,
penning-me est er; opvanger, receptor
(telegr., telef.); —toria, f, ontvangerschap of ontvangers-kas a. d. gerechts-hoven, kapittel-kas.
rece/so, m, afscheiding, afwijking; gel.
tijdelijke verdwnjning; recés (Am.); —
ta, f. vo cc-schrif t, recépt; lijstje v.
te bestelLen zaken; opgave v. rekening-posten; —tar, v. tr. voorschrijven;
recétar largo, veel-eischend zijn; —
tario, m. recépten-boek; —tor, m. =
, receptor;—toria, f. amt of kas v. e.
ontvanger a. e. hoofd-gerechts-hof of
a. e. kapittel.
reci/al, m. onstuimige -stroom- (v. e. *rivier); —bi, m. korte kwitantde; —bidero, a. te ontvangen, aan te nemen;

fecién
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—bidor,. -a, m. f. ontvanger; .—bidor a,
f. Am. woed-vrcmw; —bimiento, m.
ontvangst (aan huis); ook verkorting
v. sala de recibimiento, ontvang-kamer; rust-altaar (voor 't sakrament,
procesisie); —bir, v. tr. ent vangen; opvangen; installeer-en (in amt); —bo,
m. == —bimiento; en: kwitantie; (het)
ontvangen v. e. brief, uitnoodiging a.
a.; no esta de recibo, beeft belet;
de recibo ook: aannemelijk, te aanvanarden; pieza de recibo, ontvangkamer.
recién, adv. pas, onlangs (v. reciente);
—te% a. nieuw, pas-gebeurd; —temente, adv. onlangs, pas.
recinto, m. omtrek, kom, kring.
recio, a. sterk, krachtig; hard, stevig;
kras (otnde); flink; lastig; tierra rec!a,
vette grend; adv. .krachtig, hardhåndig: pegar recio, hard straffen; hablar
recio, al te hud spreken.
récipe, m. (geneesk.) recépt; dar un
récipe, een berisping geven.
recip/iendario, m. hij dae plechtig geinstalleerd of ge dekor e e r d w o r d t ; — i e n te, m. recipient; klok (v. d. luchtpomp); a. die ontvangt of opvangt;
—'roca, f. = —rocidad; —rocacion,
f. wederzijdsche betrekking, — inwerking; terug-werking; —rocidad, f. wederkéerigheid; uitwdsseling; wéder -ver gélding; •—'ro co, a. weder-kéerig, hetzelfde terag-doend, beantwoordend.
recit/acion, f. voor-dracht; —ado, m.
(muz.) recitatier, = —ativo; —ador,
-a, m. f. voor-drager; —ar, v. tr. opzeggen, vooir-dragen; •—ativo, m.
=

—ado.
reciam/acion, f. bezwaar, tegen-werping;
eisen, vordering; klacht; —ar, v. tr.
eischen, vor der en, aandringen op; roepen (vogels); intr. in verzet komen,
zich beklagen; —e, m. (zeet.) tuinof hombergat; —o, m. vogel-fmitje;
lok-vogel; teeken
o m te roepen;
(rechtst.) eisch, vordering; fig. aantrekking; oproeping, oproep; fam.- acudir ai reclamo, komen toeloopen (waar
iets genoegelijks te wachten is); reklame.
recle, m. rust-tijd voor een kanunnik.
reclin/acion, f. neer-vlijiing (v. h. hoofd);
—ar, v. tr. neervlijen; r. zich neervlijen; —atorio, m. leuning, leun-klissen; bid-stdel.
reclu/ir, v. tiv nauw in- of op-sluiten;
—-sion, f. kluizenarij; op-sinking; poner en reclusion, veiroorde^len tot
opsluiting; —so, a. in eerizaanihskl
levend, kludzenaar; —ta, f. nieuwe lichting; rekruut; —tar, v. tr. aanwerven.

feeottcentrar

reco/brar, v. tr. herkrijgen, henvinnen;
r. zich lierstellen; weeir bijkomen enz.;
—bro, m. herkrijging, herwinning; —
cer, v. tr. opkoken, lang bij zich nouden (gedaehte); r. branden (v: ongeduld a. a.); —cido, a. opgekookt; fig.
doorkneed; ook: inwendig zeer gekweld; —dar, v. intr. ombuigen, een
bocht maken (rivier a. a.); r. met
de elleboog leunen; —do, m. inham,
kreek; bocht; —,gedero, m. rommelkamer, verzamel-plaats, ding om bijeen te garen; —gedor, -a, m. f. gastvrij mensen; verzajnelaar; —ger, v.
tr. terughalen; oprapen; afhalen (iem.);
afnemen (na maaltijd); opheffen, tegenhouden om te verbétecren; binnen halen (graan), opsehuren; hérbergen,
huisvesting of
onderdak verleenen;
ciogsten; trekken (wiristen); bijeen-zamelen; opschoirten
(kleed); inhalen
(zeilen), ophale;n (fooien, aa-lmoezen);
terug-nemen (voorstel); dwingen de
kop neer te houden (paard); r. naar
huis gaan, naar bed gaan; zich terugtrekken; in zichzelve keeren, stil gaan
overpeinzen; stil gaan leven; —gida,
opheffing, tegenhouding o m te verbetereh; —gido, a. stil oi teruggetrokken le vend; m e t 't achterdeel onevenredig ontwikkeld (paard); f. opgeslotene; —gimiento, m. terug-getrokkenheid,
in -ziichzelf -gekeerdheid;
overpéinzing; stil leven; fam. itngetogenheid; terug-neming, -haling, binnen- of op-haling enz.; —lar, v. tr.
nog eens ziften of laten doorzijgen;
—^^ieccion, f. verzameliog (spreuken a.
a.); samen-vatting; oogst; inzameling,
inning v. belasting op de aard-vruchten, in geld of natura; bijzondere
overpéinzing (bij sommige kloosterorders); diepe inkeer; —leetar, v. tr.
inzamelen (oogst); —leto, m. Franciskaner monnik v. d. bespiegelende orde; zijn klooster; stil-levend mensch.
recom/endabl?, a. åanbevélend; —endar,
v. tr. (ie) åanbevélen, sterk aanraden; (rechtst.) opnieuw in héchtenis
laten nemen; ^endatorio, a. een åanbevéling bevattend, åanbevélend,
=
—endaticio; -^pensa, f. belooming; vergoeding;
sichådeloos-stelling; vergélding; en recompensa, daartegenoveir;
overigens; ter belooniing; — pensable,
a. vergoedbaar, beloonbaar; —pensar,
v. tr. vergoeden; beloonen; —poner, v.
tr. (als poner") weer in orde maken,
weer op orde steilen, opnieuw rége ^
len; samenstellen; —posicion, f. weerin-or de-making; nieuwe samenstelling.
recon/centrar, v. tr. op éen punt ver-

récopilacion
eenigen; verbérgen (hartstocht a. a.);
r. in gapeinzen verzoinken zijn; —<
ciliacién, f. verzoeoing; tweede biecht;
—ciliar, v. tr. verzoenen; r. ook: voor
de tweede maal biechten; —comerse
v. i. fam. zich scheuken, zich draaien
en wringen
v. pret; — comio, m.
fam. sehouder- en. rugbewéging van
jeuk of pleizier; id. achterdocht; lichaamis -vertrekking, 'wringing
door
drang of-lust tot leits; —'dito, a. diepver borgen (gevoelens., aandoeningen);
—duccion, f. (rechtst.) hernieuwing v.
e. overéen-komst (huiur-ceel b.v.); —
ducir, v. tr. (rechtst.) heirnieuwen (kontrakt); —ocer, -v.tr. herkénnen
(=
opnieuw kennen); erkennen; nagaan,
onderzoeken, verkennen (b.v. teirrein);
—ocidø, a. erkéntelijk; —ocimiento,
m. erkéntelijkheid; belooning; verkenning, onderzoek; erkénning; bekéntenis; herkénning (== het opnieuw
kennen); schuld-bekéntenis; —quista,
f. her-oveiring; herover de zaak; —
Ciuistar, v. tr. her-overen, terug-winnen,
-erlangen; —stitucion, f. weder-instelling; —stituir, v. tr. weder instellen;
herstellen; —struccion, f. weder-opstelling, -opboiuwing*, *t weer lin-elkaarzetten of samen-steilen; —tar, v. tr.
/ue) over-teilen, -vertellen; —tento, a.
fam. zeer
vergenoegd; m. groote
vreugde; —vencion, f. verwijt; vermaning; (rechtst.) tegen-eisch, -klacht;
—Vénir, v. tr. weeriéggen; tegen-eisch
of -klacht instellen tegen; verwijten,
• vermanen.
reco/pilacidn, f. kornpilatie; verzåmeling
«•it vørschillende werken; —pilar, v.
tr. kompileeren, bijeen-hrengen uit verschillende werken; samen-vatten, in
't kort herhalen; — qufn, ,m. inéengedrongen kéreltje.
record/acion, f. = recuerdo; —ar, v. tr.
(ue) herinneren; intr. bijkomen (uit
bezwijming); — ativo, a. herinnerings (feest); —- —-atorio,
recorrer, v. tr. af loopen, door -loopen,
door-reizen; vhichtig inzien, herstéllingen doen (i. e. huis); recorrer la
memoria, 't geheugen nagaan.
recort/adura, f. uitknipping, uitsnijdang,
= recorte; pl. afknipsels, afval; —
ar, v. tr. uitknippen, uiitsnijden; afknåppen, gelijk of effen knippen; —e, m.
uitknipsel, -uitknipping, uitsnijding; pl.
alknipsels, snippers.
recorv/ar, v. tr. — encorvar, (om)bui gen; —o, a. krom, gebogen.
recos/er, v. tr. toe-naaien, overnaaien;
—tadero, rn. rust-bank, -plek; —tado,
a. liggend 3 in liggende houding; —tar,
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v. tr. (ue) tegen iets aan zetten, doen
leunen; r. zich neervleien.
recov/a, f. i opkoop v. eieren, kippen
enz. in 't groot (op ' t . land); hoender-mart; '—a, f„ troep jacht-honden;
—eco, m. kromming, bocht; fig. list;
—ero, m. poelier.
recre/acion, f. = —o; —ar, v. tr. vermåken; r. zich vermåken; —ativo, a.
vermakelijk, genoegen
verschaffend;
—cer, v. (in)tr. weer groeien, opgroeien;
toenemen; -r. weer moed
scheppen,
opleven; —cimiento,
m.
aangroeiing; weder-opgroeiing, -opleving; —ido, a. weer wild geworden
(getemde roofvogel; —mento, m. (geneesk.) sappen die zich van 't bljoed
afscheiden en er zich weer mee vermengen; —mentoso, a. gel. zich weer
mengend (sappen); —o, m. vermaak,
tijd-verdrijf; tomar viaje de recreo,
pleizier-reis je.
{recr/ia, f. door weiding en voeder sterken (veulen of muil-ezeltje); —før,
v. tr. zoo sterken (zie vor.).
recrimin/acion, f. , tegen-bes chiuldiging,,
-verwijf; —ar, v. tr, tegen-beschuldiging of -verwijt doen.
recrudescencia, f. aanwas, toename.
rect/a, f. (meetk.) rechte lijn; —angular,
making, a. recht-hoekig; —ångulo, m.
récht-hoek; a. recht-hoekig; —tificacion, f. recht-making, verhélping; verbétering; (scheik.) tweede distdllatie;
—tificar, v. tr. rechtmaken, verhélpen,
verbeteren; over-distilleeren; —tilineo,
a. recht-lijnig; ~ i t u d , f. rechtheid,
recht-schapenheid; juistheid; —o, a.
recht, rechtop; iinea recta, rechte lijn;
recht-streeksch; recht-schapen, OprecM;
ir via recta, regel-récht gaan; en sen-,
tido recto, in eigenlijke zin; m. endeldarm; —or,-in. rektor; pastoor; rectora, overste over nonnen; —orado,
m; rektoraat; —oral, a. rektoraal, rektors-; pastoors; f. pastorie; —oria, f.
= —ado.
recu/a, f. troep muilen of ezels, eigendom v. e. vaste bode (ordinario);
fam. sliert; —adro, m. verdeeling in
vierkanten; licht-vak (v. e. r a a m ) ;
—dimiento, m. mandaat (betalings-bevél a. e. reken-plichtige); —dir, v. tr
i em. helpen door hem voorschot te
geven op wat hem toekomt; hervaftten;
(intr.) terug-springen, terug-loopen; —
ento, m. natelling; opteling, afroeping
der nåmen; ,—erdo, m. herinnering;
pl. gro eten; —ero, m. ezel- of muiledrijver; —esta, f. eisch, aanzegging;
en gran recuesta, zeer gewaagd; —esto, m. helling, oploopend terreinj

rechazamiento
—lada, f. stap achteruit; acfrtéruitgang, -loopen; —lar, v. intr. terug»
loopen, achteruit-gaan; f am. terugkrabbelen; uitstellen, versehuiven; —
lo, a. zonder staart (kip); m.
=
—lada; — lones, fam. in: a reculones,
adv., terug-loopend; —perable, a. terug te erlangen; — peracion, f. wéidereriånging; —perar, v. tr. terug-erlangen; r. zich schadeloos-steilen, zich
herstéllen; •—perativo, a. teriiig-gevend;
teamg-winnend; —ra, f. kam-zaag; instrument om de tanden der kaarden
vanéen te doen; —rsr, v. tr. de tanden
maken (v. e. kam of kaarde); —rrir,
v: intr. huip vragen, zijn toevkicht nornen; —rso, m. toeverlaat, toevkicht;
kulp-middel; beroep, appél, ak tie om
sckade-vergoeding; —sable, a. wraakbaar; betwistbaar; afwijsbaar; onbetrouwbaar; —sacion; f. wraking; betwisting;' —sar, v. tr. wraken, betwisten; verwerpen; r. zien : zelf (b.v. als
getuige) wraken, verwerpen.
rechaz/amiento, m. terug -stooting, -drij ving of -werping; —ar, v. tr. terugstooten, -drijven; -werpen; doen terug springen; weerleggen; —o, m. terugdrijving, -springing, weer6mstu.it; de
rechazo, door de weerom-stuit.
recbi/fTa, f. fam. udtjouwing, bespotting;
—flar, v. tr. uitlacken dm wat men
onnoozel laat zeggen; u.itjouwen; —
namiento, m. geknars, schel of snerpend geluid; —nar, v. tr. knairsen;
morrend gehooirzamen; knarse-tanden;
—no, m. snerpend of sekel geluid;
geknars, tande-geknars; —star, v. tr.
aanmerking maken.
rechoncho, a. fam, mollig.
rechupete, m. in: de rechupete, fam.
overheerlijk.
red, f. ner; red de pa jaros, slecht weefsel; red de hierro, tralie-werk; —adcion, f. redaktie; opstellimg; —actar,
v. tr. redigeeren; opstellen; —actor,
-a. m. f. redakteur, redaktrice; —ada,
f. net-worp, v a n g s t ; — a f i o , m. buik•vlies; fam. moed, „lef", ,/fut"; —ar,
v. tr. 't inet uitwerpem, m(i e. net vangen; —rrgucion, f. tegen-werping met
dezelfde argumenten; —argiiir, v. tr.
met dezelfde argumenten tegen-spre ken; —ecica, —cilla of —cita, f.
(haår-)netje; — edor, m. omtrek; al
rededor, rohdom; —el, m. voor-, ach«
ter-steven; — encion, f. verlossing; los-,
vrij-kooping; kulp uit ellende, vertroosting van groot leed; —entor, -a,
m. f. los-kooper, verlosser; el Redentor, de Verlosser; redemptorist; —ero,
-3 nette -makerf -yerkooper; y. e. net,
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nette (n)-; —hibicion, f. (recktst.) koopvernietiging; —hibitorio, a. (reektst.)
koop-vernietigend; —fculo, m. werktasje.
redi/cho, a. fam. met gemaakte uitspraak; —ezmar, v. tr. tweede „tiend"
heffen; —ezmo, m. belasting van 1/9
op wat door „'tiend" getroffen is; — 1 ,
m. sckaaps-kooi; —niible, a. vrij te
koopen, te verlossen; onthefbaar (verplickting); —mir, v. tr. terug-koopen;
vrij- of las-koopen; verlossen; v. e.
verplickting ontheffen; kulp verleenen
bij groote tégeinspoed; r. redimirse de,
afkoopen; —ngote, m. gekleede jas;
'—to, m. bate; rente; pl. baten, interessen, voordeelen; —tuable, a. baten
afwerpend; =
—tual; —tuar, v. tr.
baten afwerpen.
redo/blado, a.: paso redoblado, versnelde pas; —blånte, m. lange trom [voor
de pas); —blar, v. tr. veirdubbelen;
roffelen (de trom); inslaan, klinken;
—ble, m. kerkaling, verdubbeling; røffel; —ma, f. fiool (i. apoteek); —
mado, a. leep, slim.
redond/a, f. afgesloten, om te grazen
(weiland); (muz.) keele noot; a la redonda, in 't rond; — eamienfo, m.
(af)rO'nding, afgerondkedd; —ear, v.
tr. afronden, rond maken; achterstand
regelen; in 't rond zetten; r. rond-'
worden; zijn bezit vermeerderen,- zich
onafkankelijk maken; —el, m. ronde,
mat v. esparto-gras vooir 's winters;
fam.
kring; mantel zonder kraag;
strijclperk in 't stieire-eirkus; —ela, f.
torde-mat je, onder-le ggertje v. metaal
(onder borden); Am. P. klein schijfvormig voorweirp; —ez, f. rondheid;
—illa, f. gedichtje v. vier regels v.
acht lettergrepen; . met refrein met
dezelfde rijmen aan 't eind der koepletten; •— o, a. rond; afgesloten (weigrond); v. zuiver adellijke afkomst;
rondborstig; kort en bondig; m. kring;
caerse redondo, languit vallen; vestsdo
de redondo, voor 't eerst in een ponnetje gekleed (kind); en * redondo, in
de rondte; —on, m. groote kring.
red/opelo, m. (het) tegen de haren op
strijken; twist; fam. al redopelo, tegen
de draad of de karen in; id. tråer al
redopelo, over iem. a,ls eein.kneckt b e schikken; —or, m. ronde esparto-mat;
—ro jo, m. verwaarloosd trosje bij de
wijn-oogst; late vrucht die niet tat
rijpheid komt; „onvoordeelig" kind ==•
—rueio, m.; —uccion, f. vermindeiring,
aitrek; verkleining;. ont-trekking der
zuurstof; inname v. e. sterkte; zetting
(v. been of .arm); overhakng; pl. hut-

reedificacion
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ten v. bekeerde Indianen; (wisk.) herleiding; -ucible, a: herleidbaar; verminderbaar, verkleinbaar r i-e-ucidamente, . ~dv. op verkleinde schaal, zeer
nauw, bekrornpen; -ucir, v. tr. dwingen, verp.1ichten, nopen; onderwerpen
herk iden; verminderen; tot iets doen
overgaan; beperken; verkleinen; inkrimpent r. ook: uitloopen op, neerkornen op: s,e reduce a pedir dinero,
't kom.t neer op geld vragen; over . .
gaan in enz.; reducjrse ia buenas, bijdr aaien; -ucto, m. veld-schansj -;:undancia, tf. gezwollenhcid, breed-sprak.igheid; overdaadj -undante, a. breedsprakig', overdadig ; -undar, v. intr.
overvloeien, overdadig zijn; ten VOOIfdeele of ten nadeele uitvallen ; -upHcaclon, f. verdubbelingj -iplicar, v.
tr. .verdubbelen.
reedific/acion, f. herbouw; -ar, v, tr.
weder-opboiUwen.'
[kiezen.
reel a/ccion, f. henkiezing t -gir, v. tr, herreem/barcar, v. tr, verschepen, opnieuw
tinschepen; r.zich weder inschepen;
fig. .zich weder in een zaak begeven;
-·bargar, v. tr. weder vbeslag lleggen
op; -'boIsar, v. tr. terug-betalen, dekken; schadeloos -stellen; weder in de
zak steken; -bolso, m. terug -betaling,
dekking; -plazante,. m. f. plaats -vervanger ; -plazar,v. tr. vervangen ; ...:-plazo, m. vervanging.
reen/cuentro, m. weder-olllt!m,oeting; (het)
tegeI1komen of tegen -elkaa!r -aan ko m'en; tn~ffen; vasos de reiencuentro,
distil1eer-kolven; -ganchamiento, m.
(mlil.), =
-gane'he; -gancharse, v.
f. (mil.) weder dienst-nemen; -gan-,
ehe, m. (mil.) wede['-[n-dii'ens~-t["ediiing;'
~gendrar, v. t'r.opnieuw telen; een
nienw leven geven/ door genade; -sayar, v. tr. wedeif heproeven; nog eens
lrepeteer,en; -isayo,· m. (het) wedel'
beproeven; t\ve-ede repetritie; -vidar,
v. tr. hOlJger inzetten, overbieden; dat
voc~st,enen; --vUe, ilL hooger bod,
'hoogere· !inzet; voorst,el om hooge~ in
te zetten.
reexaminar, v. tiL weder ondelfzoeken;
opnieuv\' examineer-en.
refa/~cion, f.
lic'hte maaltijd; duurtetoeslag; farb. toe -gift; . Am. Cuba, un·
derhouds -kolSten v. fabriek of landgo-ed; -jo, m. wollen onder -["ok; korte
bov!en - r o k . '
,
refcc/cion, f. gem,eenschappelijke maal.
tijd (b.v. v. monnik1en); zie r'efaccion; -torio, ffi. eet -zaa.1,
referje,ncia, f. verwijzing, ref1erent1ie; ve;rhaal;-ent/e, a. bet!r.ekking, hebbe.n.de
op (a.); -ibIe, a. wat in verband

Sp.
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gebracht, gerapporteerd, verhaald kan
worden; -ir, v. tr. (i, lie) verhalen, lfapporteercn; verwijzen; betrekkang -doen
hebben op (a); r.betrekking hebbcn
op (a), zich beroepen op, refereereh
aan (a).
refi/lon, (de -'),adv. terloops: herido
de rcfiion, even gckwetst; -naci6n,
f. =
-nadura; -nadera, "f. rol om
s jokolade -dccg te knedenj ~nado, a.
verfijnd; geslepen: fijn; ~nadura, L
·verfijning, zuivering ; fijne afwerking;
verfijndheidj -nar, v. tr. .verfijnen, ZUIvcren ; fijn afwerken; raffineeren (suiker ); -no, a. volkomen zuiver; zeer
fijn; m. kruideniers -wunkel ; suiker -raff/i~nadeTij, en = -nadura; -tQl~ro, -3,
In. f. die de zorg heeft over de eet zaal (monnik ); a. Iam. bemoeiziek,
jan-hcnnig, Cub. v.leier1ig; -torio, m.
I

=

refectorio.

reffe/ctar, v. intr. ,,= -:"jar; -jar, v. tr.
terug-kaatsen, weerkaarsen; -jo, m.
weer-kaatsing, weerschijn;a. teruggekaatst (Iicht); -xi6n, Ltenlg-kaatSling, wcer-schijn; over-denkingj
xionar, v, tr. nadenken over,· overpeinzen; -xivo, a. .nadenkend; gel. terugkaarsend.
retl.orccer, v. intr. "wedClfbloeien; opbloeien; -uir, v. tr. terug-vloeien;
ujo, m. m. eb ; fig. tegen-spoed.
refocll/acion. f -. genoegen, genieting.; ('t)
zich op zijn gemak stenen; v,ersterking, opfr;issching; ~ar, V.tr. genoe ..
gen 'of genot verschaHen; f. zijn g;enoegen elfvan nemen; iich te goed
do/en; - 0 , m. = -acion.
retor/jar, "J. tr. over-smeden; -rna,. f.
herstel tot de Gude Otrde van zaken;
hervOirming; vernl,euwling; ook: remon·
tte; fig. afda.nkiingv. e. oud vo,o;rwcrp; -mable, a. hervormbaar, te
herYOrmf"H; -macion, f. hervotr111ling;
ni'CJuwe regeling, =
-rna; -mado,
a, (mil.) buiten dienst; -mador, -a,
m. f. hervlOrmer enz. (zie volg.); -:.
mar,' v. tr. hervormen, vernieuwen; opnieu\v Ifegelen;. v,erm,inderen (trnepen);
r. een ander mensch worden enz.; matorio, a. hervurmend; -zada, flintv. ,cen yinger breed;omwonrlcn
snaJa.r v. e. instrument in de 'lagere
tunen; -zado,a. met dikke["e wand
'(loop V.' e. vuur-wapen); -zar, v. t'f. _
(ue) ,nersterk1en; If. sterker worden.
refrrtcjcion, f. st'ra.al-bTek,ing;~tar, v.
tr. brek,en (stralen); -tario, a. weeirspanmg, oproer~ig; woord -breukig; zeer
rr~lc,eilijk srr..elltbaa.r; -to, a. gel. geLroken (licht), v. richting ve:raJuderd,
reJr!an 'ttl. §preekwoo'fd:fam, tienexetZ8
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francs para todo, hij (ze) weet overal
wac op; —anero, m. spreekwoordenschat.
refreg/arniento, m. afwrijving, inwrijving;
—ar, v. tr. (ie) wrijven; in- of afwrijven, f am. onder de neus wrijven;
—on, ni. wrijving, af- of in-wrijving;
afgesleten plek.
refreir, v. tr. (i) overbakken; even bruinVakken.
refren/amiento, m. beteugeling, inhouding, intcoming; —ar, v. tr. beteugelen; —dacién, f. afteek ening, kontra sein of gezden-teekening v. e. paspccrt of ander stuk; —dador, m. Am.
referendaris, zie —dario; —dar, v. tr.
voor gezien teekenen; fam. twee maal
van dezelfde schotel eten; —dario, m.
referendaris; die kontrasigneert.
refresc/ador, a. verfrisschend; = —ante,
a.; —ar, v. tr. verfrissenen;
verkoelen; versch maken, opf rissenen;
frisch of koel worden; aanwakkeren
(wind); r. zich opfrissenen; *n luditje
scheppen; ukrusten; —o, m. verfrissching; vervérsching; opf riss eining, ('t)
weer bij krachten komen; pl. versche
mend-voorraad (voor troepen); vervérschingen;
de refresco,
opnieuw,
er nog bij.
refri/ega, f. strijd, gevecht; rede-twist;
—geracion, f. = — gerio, (geneesk.)
af koel ing; —gerante, a. (id.) afkoelend, verfrisschend; m. (scheik.) koeler; —gerar, v. tr. afkoelen;
verstérken (door goede voeding a. a.); r.
zich wat opfrisschen (drinken en wat
eten); —gerativo, a. (geO .afkoelend;
—gerio, m. gel. afkoeling; (het) wcer
op krschten komen; kleine „hart-versterking".
refuerzo, m. verstérking, hulp; stuk ijzer
gtsoldeerd a. e. ander.
refu/giado, -a, m. f. vkichteling (uit
ander land); landverhuizer; —g?ar, v.
tr. huisvesting verleenen, onder zijn
bescherming nemen; r. vhichten bij,
zijn toevlucht nemen bri iem«; —gio,
rn. toevloichts-oord; voorwendsel; casas
de refugio, toevluchts-oorden; —lgencia f. fonkeling; —Igente, a. fonkelend; —Igir, v. intr. fonkelen; —
ndicion, f. (het) weder smelten; omwerken (boek); intr. aiitvallen, neerkomen o p : refunde en su provecho,
valt in zijn voordeel uit; —nfunar, v.
intr. brommen, mopperen; (op)snuiven; —nfuno, m. =
—nfufiadura;
—tacion, f. weerléggimg; —tar, v. tr.
weerléggen.
rega/dera, f. gieter; greppel; —dero,
m. == ^ d e r a ; —dio, m. bevloeiing,

regencia

besproeiing; a. bewaterbaar, dan
=
—dizo; —dizo, a. besproeibaar (grond),
= —dfo; —dor, -a, m. f. die be
sproeit; werktuig om de tanden der
kammen te trekken; —dura, f. besproeiing, beg:ieting; —jal, m.; = —
jo, m. pias die 't water uit een beek
ontvangt; die beek; —la, f. (zeat.)
vcrrcKansing: —lado, a. lekker, smakelijk —lador, -a, a. en m. f. gastvrij of vrijgevig (-e); hout met stroo,
bies, enz. erom heen, om de wijnzakken op te poetsen; —lar, v. tr. ten
geschenke geven, onthalen; r. zich
to geed (aan, de), een lekker le vent ie
leiden; —lia, f. vorstelijk prerogatief;
privilege, bijzonder voorrecht; gratifikatie (aan ambtenaren); —licia, f.
zoet-hout, =
orozuz; =
—liz, m.
= —liza, f.; —lo, m. geschenk; onthaal, feest-maal; geniewng; vivir con
regalo, een leventje zonder zorgen
leiden; fam. een lui en lekker leventje leiden; —lon, a. diie houdt v. lui
en lekker te leven a. a.; —ria in: a
reganadientes, met tegenzdn, tegenspartelend; —namiento, m. berisping;
—nar, v. tr. berispen; de tanden vertoonen (bond); opengaan (vraichten);
—iio, m. straffe berisping; aangebrand
en gebarsten brood; —non, a. steeds
mopperend; —r, v. tr. (ve) besproeien;
bevlbeiien; —ta, f. roei-wredsitrijd; —te,
m. ontwijking
(met het liichaam);
draaierij; —teador, -a, s. en a. die v.
s a
ere
J g g n houdt; —tear, v. far. loven
en bieden; afdingen; minder geven
dan iets waard is; iets af trachten te
doen van wat men beloofd heeft; intr.
een roei-wedstrijd houden; —teo, m.
afdingen, onderhandeling over prijs;
—teria, f. = . —toneria; —tero, -a, s.
en a. klein-handelaar; die kileinebeetjes
afneemt; —ton, -tona, s. en a. die
van sjaggeren houdt, beter —teador;
klein-handelaar, == —tero; —tonear,
v. tr. in 't grooit opkoopen voocr kleinverkoop; —toneria, slijterij; klein-handel; —zar, v. tr. opschorten (rokken),
— arregazar; —zo, m. schoot; tener
un nino en el regazo, een kind op
schoot hebben (of houden).
r e g e n c i a , f. regentschap; regeering; pl.
Barbarijsche staten; —eraci6n, f. herstél, heroieuwing; zcdelijke weder-geboorte; zuivering; —erador, -a, m. f.
en a. hersteller, hernieuwer, nieuw
leven gevend; —erar, v. tr. herstellen,
hernieuwen; zédelijk doen, herboren
worden, weder doen opleven; —eraitivo, a. herstéllend, hernieuwend, de
levenskrachten herstéllendj nieuw-te-
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ven-gevcnd; —tar, v. tr. als regent besturen; gaarne. de baas spelen; —te,
m. f. regent; — tear, v. inlr. airs v.
•meerderheid aannemen.
regi/eida,
a.
konings-moordend;
m.
-moorder; —cldio, m. kondngs-moord;
—dor, m. bestuurder, beheerder; wethouder; —doria, f. of —'duria, f. funktie v. wet-houder» '—men, m. leefregel; regime;
regeerdng
(in
de
spraak-kunst); bestuur; -^meniar, v. tr.
(tie> in regiimuenten indeelång; goede tøcht
ihandhaven; oefenen
(troepen); —
miento, m. regiment; —o, m. koninklijk; vorstelijk,
grootseh; —on, f.
streek;—onalismo, m. overdreven Heid e voor de streek waar men geboren
is; -T-T,, v. tr. (å) regeeren, besturen;
heerschen; van kracht of geldig zijn;
el veinte del que rige, de twintigsite
dezer; intr. makkelijk sturen (roer);
—^strador, m . beamte v. h. oktrooi,
kommies der zout-belasting; soort notaris-kontroleur belast met openbare
registers; na-pludzer; —strar, v. tr. onderzoeken, nagaan; registreeren, Enschrijvan; registrar el equipaje, de
bagage nazien (b.v. aan de grens); —
strø, m. register; onderzoek; inschrijvings-bewijs; boek-legger; plaats van
waar men kan waarnemen.
regi/a, f. ldniiaal; regel, voor^sehrift; rig»
gel; pl. maand j stonden; vivir con regla,
gerégeld leven; estar en regla, van
zijn papieren voorzien zijn a. a.; regla
de oro, regla de proporcion of regla
de tres, regel v. drieén; a regla, naar
rede en billijkheid; —ado, a., gerégeld;
sober; op gerégelde tijden komeind
a..a.; —amentacion, f. régeling, reglementeering» —amentar, v. tr. reglementeeren; a. volgens 't reglement;
''—amento, m. reglement, voorschirift;
régeling; —ar, v. tr. regelen; linieeren;
a. onder vaste regelen levend (monnik of non); puerta reglar, deur v. h.
tralie-hek (i. e. klooster); —eta, f.
interlinie (v. d. drukker); —on, m.
groote liniaal (v. e. metselaar of stråte-maker).
regnfcola, m. f. en a. ingezetene v. e. rijk.
rego/cijadarnente, adv. vroolijk; —cijar,
v . t r . zeer verheugen; r. zich zeer verheugen; —cijo, m. groote vrqugde;
dia de regocijo, dag v. groote vreugde; pl. openbare vreugde-feesten; —
dearse, r. fam. zich op zijn gemak
zetten; genieten, smellen (v. eten);
—deo, m. geoieting; ('it"! zich lekker
neervleien enz.; wedgering, teneinde
zich te laten bådden;,—jo, m. broodrestjes op tafel; kind dat te klein is.

rehilandera

regoldano, a. castana regoldana, wilde
kastanje; —dar, v. intr. (ue), oprispen;
—far, v. intr. . terug-stroomen en een
pias vormen; —fo, m. terug-strooming;
water-pias; inham (a. d. kust).
/regona, f. breede greppel, sloot.
regordete, a. klein en dik.
regost/arse, r. pleizder krijgen. in iets
nieuws; —o, m. pledzier in dets nieiuws.
regres/ar, v. intr. terug-keeren; weder
in 't bezit komen v. e. prebende of
prove, waarvan afstand gedaan; —ion,
f. (het) ter ug-loopen of -keeren, tenug^gaande bewéging; —o, m. terugkeer; regrés; recht van weder-bezitnéming.
regrunir, v. intr. voort-durend bromrnera.
regiieldo, m. oprisping.
Tegu/era, f .sloot, bevloedings-kanaal; —
ero, m. Streep voeht dat oiitgestort
wordt; stroompje; en = reguera; —
lacién, f. schattingj jraming, vergelijking; —lador, -a, m. f. die regelt, afmeet, schikt; regulaiteiur (i. e. uiurwerk enz.); —lar, a. gerégeld; stipt;
gewoon, dikwijls voorkomeind; onder'
een orde-regel levend (i. e. klooster);
redelijk goed; flink; v. tr. regelen;
regular los votos, de stemmen opnemen; —laridad, f. gerégeldheid; regelmaat; stiptheid; '—lo, m. winterkoninkje; basildskus; vorstje; Regulus,
ster in 't sterre-beeld de Leeuw; gezuiv|rd erts.
regurglt/acion, f. gel. weder-opkomen (v. h.
voedsel in de kéel), udttrediing (v, vocht
>uit vat); —ar, v. intr/ (geneesk.) uittreden (v. voeht iiit gat); weder-o*pk o m e n (v. voedsel in de keel).
/
reha/bilitacion, f. éer-herstél, herstél in
de vorige toestand; rehabilitatie (bv.
na faillissement); —bilitar, v . t r . hersteilen (in de vorige toestand, in zijn
eer); r. weer in zijn rechten komen;
—cer, v . t r . over-doen, -maken; in
orde maken; weer instellen; r. weer
op krachten komen; van aard veranderen; de slag-orde ber steilen; —
cible, a". ' = —cedero; —cimiento, m.
herstél; aard-verandering a. a.; —CiO,
a. weerbårstig (beter reacio).
rehartaT, v. tr. vol-proppen met voedsel;
r. zich volproppen.
reh/én, m. gijzelaar; en rehén, tot waarborg, als garantie; —(e)nchimiento, m.
op'-stopping, -vulling; —(en)chir, v. tr.
op-stoppen, -villien.
réhil/andera, f. molentje op een stok;
—ar, v. tr. tweernen, twijnen, opnieoiw
wringen (garen, zijde enz.); intr. wankelen, waggelen; snorren: pijl; — e t e ,
m. volant (raket -spel); stok met papier

rehogar
aan 't eind, als pijl; —o, m. f am.
trilling, snor ring.
réhogar, v. tar. stoven (vleesch, visch).
rehollar, v. .tr: (ue) vertréden, vertrappen.
rehu/ida,. f. feten v. e. hert om te o>rutkomen; ointwijking; —ir, v. dntr. en tir.
wég-vl'uehten voor de jagers; ontwijken; verwerpen, afkeuren; afwijzen.
rehundir, v. (in)tr. over-smelten; in de
handen weg-smelten (geld); ond£jt< i. é|.
vloei-stof dompelen; r. terug-zinken.
rehusar, v. tr. wedgeren; afwijzen, verwérpen; r. o'nwillig zijn a. a.
rei/dor, -a, a. en m. f. lacher, die gaarne
lacht;,—mpresion, f . h e r d r u k ; —mprimir, v. tr. berdrukken; —na, f. kondngin; —nado, m. regeering; overheersching, (het) heerschen; —nar,
v. intr. regeeren: heerschen; de overhand hebben.
rein/cidencia, f. terug-val in mas-slag of
ondeugd; —cidir, v. intr. terug-vallen,
weder vervallen (in ondeugd a. a.);
—corporacion, f. her-opneming, -inlijvi-ng; —corporar, v. tr. (zie vor.); —o,
m. rijk; koninkrijk; —tegracion, f.
weder-in-bezit-stelling, weder terugkeeren op zijn post enz., van waar men
afwezig geweest is; —tegro, m. wederin-bezit-stelling.
ref/r, v. dntr. (i) lachen; tr. lachen om;
r. id. en gekheid maken, uitlachen;
in zijn vuistje lachen; niet geven om
(de); reir a carcajadas, .schaterjaehen;
fam. reirse entre si, omnooizel lachen;
(rei)teracion, f. herhaling; —teras, v. tr.
herhalen; —terativo, a. herhalend, hetzelfde nog eens zeggend; herhaling
te kennen gevend; —vindicacion, f.
(rechtst.) op-vordering; eisch; —vin. dicar, v. tr. (id.) op-edschen.
rej/a, f. hek, tralie-werk (voor venster
b.v.); re ja del arado, ploeg-ijzer; dar
una reja, een keer omploegen; —acar,
v. tr. overploegen; —ada, f. hek; —
algar, m. zwåvel-arsenik; —o, m. pant,
angel; rande spijker aan een deor;
s t o e r h e i d ; — o n , m. seherpe gepiunte
ijzeren staaf; korte werp-spies (stieregevecht); soort korte dolk; —onazo, mspies-worp; —oneador, m. die handig
met de ra jon werpt; —Onear, v. tr,
d e rejon naar de stier werpen; —uela,
f .stoof; —uvenecer, v. tr. verjongen;
dntr. r. jong worden.
rela/cion, f. betrekking, relatde; verhaal,
relaas; entr ar en relaciones con una
mutfiacha, een liefdes -betrekking m. e.
meisje aangaan; hacer relacion, betrekking hebben; fam. relacién de ciego,
onmogelijk verhaal; entablar relaciones,
betrekkingen aanknoopen; —cionar, v.
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tr. vertellen, verhalen; in betrekking
brengen; r. betrekking hebben (op,
a);
-— cionero, m. publieke
oanroeper; —jacion, f. verslapping; staking v. werk; ontheffing; overgave v.
d. geestelijke a. d. wereldlijke rechter
tot uitvoering v. e. dood-vonnis; ook
verzakking, breuk; vermindering v.
straf; —jamiento, m. = —jacion; —
jar, v. tr. verslappen; ontheffen; verweekelijken;i a. d. wereldlijke rechter
overgeven; verminderen (straf);
de
m a a g van streek maken; de geest onjtspannen; r. verslappen, veirdorven worden; een breuk krijgeri; —merse. v. r.
zich de bek aiflikken (hond); fiig. al te
veel kapsel of kleeding verzorgen; —
mido,. a. gemaakt; opgedirkt.
relamp/ago, m. bldksem; fdikkeiring; wolkje- in 't oog v. e. pa'ard; hay relåmpagos, het bliksemt; —(lamp)aguear, v.
intr. bliksemen; flikkeren; —(lamp)pagueo, m. (bldksem-)ilikkerdngen.
relan/ce, m. (het) nog eens werpen (v. h.
net); nieuw avontuur; kans die men
loopt; twijfelachtige hoop; boffen of
wanboffen (bij 't spel); de relance, dat
of die men bij toeval tegenkom^t; —
zar, v. tr. terug -werpen, drijven; weer
in d e ' ura doen (stembriefjes).
rela^pso, a. terug-gevallen (in ondeugd
a. a.).
rela/tador, -a, m. f. verhaler; —tar, v. tr.
veirtellen; verslag v. e. geding doen;
—tivo, a. betrekkelijk; —to, m. verslag, verhaal; =
—cion; —tor, m.
rapporteur v. e. proeés; verhaler; —•
toria, f. rapporteurschap; —var, v. tr.
overwasschen; —ve, m. over-wassching.
reie/er, v. tr. overlezen; —gacién, f. i«nterneering, verbanndng; —gar, v. tr.
interneereri, Am. verlaten, in de steek
laten; — j , m. = —je; —jar, v. intr.
dunner
worden
(naar boven toe,
muur); —je, m. (het) nauw of dun
doen toeloopen; —nte, m. koude ongezonde avond -damp; onverstoorbaar hedd v. aard; —ntecer, v. intr. zacht
worden; r. langzaam worden; —vante.
a. verhéven; edel; —var, v. tr. aflossen
(schdldwacht); ontheffen _ (v. e. eed
enz.); opheffeji
(vervallen familie):
meer glans, kracht of smaak geven;
beter dpen udtkomen (kleuren); —vo,
m. aflossing (v. e. schildwacht); soldaat die aflost.
reli/cario, m. reliek-kastje, plaats waar
relieken bewaard; —ef, m. (mil. V herbenoemdng v. e. officier die lang op
non-aktiviteit geweest is; —eve, m.
relief, ophoogsel; alto relieve, hoogopldggend beeld-werk, haut relief; ba jo
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relieve half-verheven beeld-werk; relieve entero, volkomen reliief; verhooging, glans; pl. kliekjes; —ga, f. toegevoegd metaal a. e. alliage; —gacion,
f. toevoeging v. e. metaal a. e. alliage;
—gar, v. tr. opnieuw banden; toevaegen a. e. alliage; —gion, f. godsdienst; —gionario, m. hervoirmde; —
giosidad, f. gods die nstigheid; —gioso,
a. godsdienstig; m . f. monraik, -a, non;
—mar, v. tr. overvijlen; poetsen, afwerken; —mpio, a. f am. brand -schooin;
—nchar, v. intr. hdnneken; —ncho, m.
gehinndk; —liga, f. (zeet.) lijk, zoointouw; —ngar, v. tr. van lijken vooarzien
(zeilen); intr. dn (de lijken zetten, bij de
wiind br assen; —quia, f. oveirblijfsel;
reliek,
ireloco, a. fam. stapel-gek.
reloj, m. uur-werk, horloge, klok; de
langitud, sicheeps-chronoimetter voor de
ware t i j d ; d e péndcla, slinger-uurwerk;
de sol, zonne-wijzer; de arena of ampclleta, zand-looper;, de bolsillo, horloge; mano of rnanecilla de reloj,
wijzer; —era, f. horloge -hanger, -doos;
—erla, f. uurwerk -makerij; —ero, m,
uurwerk -maker.
•
relu/ciente, a. blinkend; —eir, v. intr.
blinken; —char, v. intr. veirwoed strijden; —mbrante, a. sehijnend, fonkelend; —mbrar, v. tr. een weerschijn
afgeven; —mbron, m. vluchtig luchtsehijnsel; udtdrukking m. valsche schdttering; klåter-goud.
rell/anar, v. tr. weer vlak maken; r. zich
neervleien; —ano, m. . trap-overioop;
lafel-land; traps -gewijze zitplaats; —
enar, v. tr. nog eens vallen; opvullen
(b.v. gevogelte); o.p-støp pen; vol-proppen; r. zdch vol-proppen enz.; —eno,
m. wederom vol of gevuld; m. vulsel;
vulling.
rema/char, v. tr. . (vast-^klmken; bevestdgen, verzékeren; aanhouden, volhouden, hondeird maal o v e r z e g g e n ; — c h e ,
m. vast-klinking; —dura, f. roeiejn;
—Har, v. tr. maliéfi-kolders weer in
orde maken» —necer, v. intr. op-eens
weer komen opdagen (wat reeds ver
weg gewaand was); —neciente, a.
overblijvend; —nente, mi (lo remanente), overblijfsel.
reman/gadura, f. = —go; —gar, v. tr.
op-sttroopen; —go, m. op-strooping,
opsehorting; fig. bij-de-handheid (voora l v. vrouwen); —sarse, v. r. gaan
stjilstaan (water zonder af-vk>eiing)>
—S0j m. sttil-staand water (plek in rdvier).
rem a/r, v. inter, roeien; v. tr. voort-roeien,
etrgens heen-; fig. zich veel moeite
geven; —tadamente, adv. dol, dol-

reminiscencia

zinnig; —tado, a. voltooid; loco rematado, stapel-gek; ook alleen: dol, doocr
't dolle heen, woesit, wanhopig; —
tamiento, m. — —te; —tar, v. tr.
af maken, volt6oden; publiek verkoopen; a. d. laatste bieder toewijzen;
een naaisel afbreken door verscheddene
steken of knoopen, af maken ('t wild
op jacht); intr. eindigen; —te m.
uit-einde; einde; openbare verkooping;
toewijzing (a. e. bieder); kroon, krooinlijst, boven-eind; volmaking; por remate de desgracia, tat overmaat v.
r a m p ; al fim y al remate, te langen
legte;- de remate, zonder hulp- of
genees-middel; geheel en al.
reme/cer, v. tr. heen-en-weer bewegen;
-^dador, -a, rn/, f. naåper; —damiento,
m. =
—do; —dar, v. tr. naåpen,
niadoeirf; —diable, a. geneeslijk, herstélbaar; —diador, -a, m. f. genézer,
hersteller, verhélpér;—diar, v. tr. verhélpen; genézen; herstellen; —dio, m.
middel; genees-middel;
geréehtelijke
aktie; pro kure ur; no tiene remedio,
ler helpt niets^ aan (ook sin remedio,);
ya no ilene remedio, er is rinets meer
aian te doem? —dir, v. tr. (i) overmeten; —do, m. naåping, navolging;
—morativo, a. herinnerend, wat"-te
binnen brengt; —ndado, a. gevlekt,
bont (dieren, vooral paarden); —ndar,
v. tr. (ie) lappen, herstellen;
fam.
foutje herstellen; —ndon, m. lapper,
iem. die oude plunje verstélt; zapatero
remendon, scho en -lapper; —jra, f. sjlagveder of -pen; ,—ro, m. roeier; —tø,
f. (geld-)zending; —sar, vi tr. de haren
uiittrekken; —-son, m. bij de haren
grijpen (ook zdichzelf); pfotseling doen
stil-staan (v. e. paard); ruk, sehok;
—ter, v. tr. weer neerleggen of zetten;
v. luier verwisselen (klein kind).
remi/el, m. tweede udtpers-sel v. suikerriet; -nendo, m. lap (ongezette); herstél; smout-werk (licht drukwerk); fam.
geborduurd kruis op ridder-kleed; es
remiendo de otro pano, past et niet
bij; pl. witte stukken (boekbindersuitdrukking); a r'em'iendlos,ivan de hiafc
•op d e takj, zooi telkens een, beetr.
RemigiOj m. eigen-naam Remi.gius.
remilg/ada, f. nuf; ingebeelde aanstelster; —^-ado, a. gemaakt in alles; 1 —
—arse. v. r. gemaakt doen; —10, m..
gemaaktheid.
rémi/niscencia, f. flauwe heriinnerdtig; olnverwaehte op-leving eener herinneriing;
—rado, a. die; zijn wereld kent, de
menschen weet te geven wat hun toie komt; —rar, v. tr. nogmaals .zien, nog
eens zien; r. zich goed bedénken, iets
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van alle kanten bekijken; —sible, a.
rergeeflijk; —sion, f. terug-zending;
kwijt-schelding; nalåtdgheid; afname {v.
koorts); verwijzing (doer teeken); —
sivo, a. verwijzend; —so, a. nalåtig;
treuzelig; —soria, f. remissonale brief
(die naar andere rechter verwijst); —
sorio, a. kwijt-scheldend; —tente, m.
afzender; —tir, v. tr. toezenden; udtstellen, kwijt-schelden; intr. in hevigheid afnemen; overlat en; r. steunen op
(a), of verwijzen naar (a) een ånders
advdes, zich beroepen op een uitspraak enz.
remo, ni. riem; fam. honde-baantje; estå
atado al remo, is geen oogenblik vrij;
echar al remo, tot de galeien veroordeelen; navegar a vela y remo, al
het mogelijbe doen; a to4o remo, hard
roeiend; p l armen en beenen, vooren achterpooten, vleugels; —cion, f.
verplaatsing; ontslag; —jadero, m. vergiet; —jsr, v. tr. (in)doopen, onderdompelen; nat-maken; —je, m. bevoichtiging, nat-making (der aarde, om
suiker te raffineeren); —jo, m. bevochtiging, indooping, fooiitje v o o r g e luk-wensch; echar en remo jo, zoetjesaan voorbereiden; —lacha, f. beetwortel; —lar, m. rieme-maker (om te
roeien).
remol/car, v. tr. op sleep-touw hebben
of nemen; —er, v. tr. (ue) over-malen,
fijner malen; intr. Am. pret maken: —
ienda, f. Am. pret; —limiento, m. overmaling; —inar, v. intr. in de rondte
draaien; —inear, v. tr. in de rondte
(laten) draaien; intr. = vor. —ino,
m. werveling; wd eling; drom zich verdringende menschen a. a.; —6n, m.
bovenste slag-tand v. h. ever-zwijn; a.
treuzelachtig; —onear, v. intr. treuzelen; —que, m. (het) op sleeptooiw
nemen.
remont/a, f. (mil.) remonte; verstelling
(v. laairzen of zadel); —ar, v. tr. van
nieuwe paarden voorzien; ophalen; verstellen (laarzen of zadels); opjagen
(voioral wild); r. hoog opvldegen, een
vfucht, een vaart nemen; zich v. (e.)
nieuw(e) paard(en) voorzien; —e, m.
verheffdng, hooge vlucht; vaart; —ista,
m. remonte -officier.
remoque, m. fam. schimp^scheut; —te,
m. vuist-slag, slag dn 't gezåcht; hatelijkheid; fam. hofmakerij.
rémor/a, f. uitstel, veriatdng; hinderpaal; schild-vdsch.
remor, ar, v. tr. mits teilen; —dedor, a.
knagend (wroeging); —der, v. tr. (ue)
knagen
(gewéten); opnieuw bijten,
weer knagen (ongerustheid); r. een
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bedwongen gevoel laten doorschemeren; berouw hebben; —dimiento, m.
berouw.
remostar, v. tr. met most mengen (oude
wijn); r. beurs worden (vruchten), geplet worden; worden, de most-smaak
aannemen (wijn^.
remo/to, a. ver-verwijderd, ver-weg; onwaarschijnlijk; estoy muy remoto de
querer, ik ben wel verre van te wdllen;
—ver, v. tr. (ue) verwijderen, verplaatsen; opwekken, aanzetten: woeKngen,
oneenigheden opwekken; unt de weg
ruimen (hdnderpaal); ontslaan (amtenaar); in bewéging brengen (sappen);
—vimiento, m. bewéging, ver-plaatsing; fam. geest-beroerdng, ontroering,
woeldngen; —zar, v. tr. en intr. weer
jong maken, worden; r. weer jeugdig
worden, zich, zoo' maken.
rempuj/ar, v. tr. fam. duwen; 't wild
naderen om 't naar 'n bepaalde plek
te jagen; —o, m. fam. duw, terugduwiing; druk (v. e. gewelf); —on, m.
fam. harde duw.
remu/da, f. verandering; verkleeddng,
schoon pak, schoon goecl; —damiento,
m. schoone klee(de)ren; verschoondng;
verwisseliing of verandering; —dar,'
v. tr. verwisselen, van plaats doen
veranderen; van paarden verwisselen;
r. andere klee(de)ren aantrekken; —
Hir, v. tr. rondom afgra ven; —neracién,
f. vergoeddng, belooning; —nersr, v. tr.
vergoeden, beloonen; —neratorio, a.
(rechtst.) bij wijze vdii belooning toegekénd.
remusg/ar, v. intr. fam. ruiken, snappen;
—o, m. zeer frissche wind; —uiilo, m.
verkl. v. h. vorige.
rena/cer, v. intr. herboren worden; fig.
zich vermenigviuldiigen; —cimient^, mwedeir-geboorte (ook door doop); Renaissanoe; —cuajo, m. zeer jonge kikkert; rmis-baksel met veel aanmatåging;
—dio, m. aanplant die na 't maaien
weelr opschiet.
Renato, m. Relnatus.
ren/cilla, f. twist waarvan wrok; —>cilloso, a. twist -ziek; —co, a. afgebeuld,
„ o p " ; —cor, m. wrok; —coroso, a. haatdragend; —coso, a. met éen teel-bal
(lam v. een of twee jaar); —daje, m.
•tuig (v. e. rijpaard); —da jo, m. spotvpgel; —dicion, f. overgave; opbrengst
(v. gronden); —dido, a. toegewijd;
afgemat; —dija, f. raet, barst i. e.
muur; —dimiento, m. opbremgst; afgematheid; onderwérping; toewijding;
—dir, v. tr. (i) opbrengen; afwerpen;
overgaven; overleggen, indienen (rendir una cuenta. een rekening); onder-
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wérpen; afmatten; af jakker en; nomena je, hulde brengen; el alma, de
geest geven; r. zich overgeven; „op"
zijn van vermoeienis.
reneg/ado, a.* en m. vafvallig(e), zedeloos
man; —ar, v. tr. (ie) loochenen, verloocheneln; intr. af vallen (v. h. geloof);
een vreeselijke hekel aan (de) iem.
of iets nebben; gods-lasteringen uiten.
reng/Ie, m. of —lera, f. rij; —Ion, rai.
regel; pl. schooischriften a. a.; —lonadura, f. lindéerdng; geldmiéerd papier;
—o, m. = renco; fam. dar con la
de rengo, bedriegen na moods te heb ben
voor-gespiegeld; hacer la de
rengo, doen alsof men ziek is.
reni/ego, m. (ver^loochening; —tencia,
f. weer-stand, afkeer; —tente, a. afkeerig, gekant tegen . . .
renombre, m. beroemdheid.
reno/vacion, f. vernieuwung, hernieuwing;
—vador, -a, m. f. hernieuwer, hervormer; —var, v. tr. (ue) vernieuwen,
liernieuwen; opf(rissenen; renovar un
pageré, een sichuld-békéntends prolongeeiren; —vero, -a, a. en s. uitdrager,
weder -verkooper.
renquear, v.infrr. strompelen.
rent/a, f. rente, inkomsten; renta vitalicia, lijf-rente; a renta, in pacht;
—ar, v .tr. ophrengen (aan inkomsten)^
afwerpen; —erla, f. fonds dat rente
afwerpt, iets gepachts; —ero, -a, m. f.
pachter; rentenier; —illa^ f. verkl.;
een kaart-spel, pacht-spel; las siete
rentillas, de zeven veirpachte middelen (v., d. Staat); —ista, m. geldrnanT rentenier; —Istico, a. van t
finantie-wezen; —o, m. pacht-hoeve,
inkomsten; —oso, a. rente -gevend; —
oy, m. soort kaart -speil (iets als
„triomf").
renuencia, f. afkeer om te handelen, enz.
renu/evo, m. loot; stek(je); vernieuwdng;
prolongatie; —neia, f. afstand, (het)
afstand doen; —nciable, a. waarvan
men afstand kan doen; —nciacion, f.
= —neia; renuncia de si mlsmo, zelfverioochening; —nciar, v. tr. afstand
doen (van a), opgeven, niet meer erkennen, niet meer doen aan; „renonc e " hebben; — nciatorio, m. degeen
ten gunste van wie men afstand doet»
—ncio, m. „renonoe"; cometer un
renuncio, onwdllekeurig aanstoot geven,
daardoor veirbazen.
ren/ado, a. in vijandschap; ook: langdurig,, hard-nékkiig; —idor, -a, m. f.
twist-zoeker; die Jhoudt van rede-twisten; -—ir, v. intr. (i) twisten,, ruzie
maken; tr. berispen; vinnig betwiisten.
reo, m. veroordeelde; gedaagde; zee-fojrel.

repechar
reoctavar, v. tr. tweede achtste heffen
(v. rechten op vloeistoff en).
reo jo (de reo jo), adv. met een schuine
blik, met leede oogen.
reorganiz/acién, f. nieuwe régeling; —
ar, v. tr. opniearw regelen of inrichten.
repa/gar, v. tr. te hoog betalen; —jo,
m. " weåde-plaats , (voor wdld), afgesloten door heggen.
repan/chigarse of —tigarse v. r. zich
ongegenéerd lekker neervleien in een
trudme -gemakkelijke stoel a. a.
repa/pillarse, v. r. f am. veel en smakelijk
eten; —rable, a. bersitélbaar; opmerkelijk; berispelijk; '—racifin, f. herstél; verst elling (v. lijfgoed); pl. vergjad e o n g vi studenten om samen nog
eens na te gaan wat er behandeld is;
-—rada, f. woeste zij-sprong v. e.
paard; —rador, -a, m. f. hersteller;
verst eller (v. lijf-goed); aanmerkingmaker, bemoei-al; —rar, v. tr. herstéllen; verstéllen (lijfgoed); opmerken,
letten (op, en); sehadeloos-steilen voor;
afweren, pareeren; reparar en pel Hos,
spijkers
op
laag water
zoeken;
r. zich matigen, ziich bedwingen;
Am. Mex. stedgeren; —rativo, a. herstéllend, tot herstél; —ro, m. herstél;
opmerking,
tegen-wrping;
bezwaar;
aan-merking;
afwering;
hacer reparo, opmerken; aanmérking maken;
poner reparo en, bezwaar vinden in;
middel op de maag; beschuttdng, wat
waarborgt voor . . .; andar en reparos,
over kleimgheden vallen; hallar sin
reparø, zonder fout- bevinden; —r6n,
vitterig.
repart/ible? a. verdeelbaar; —icién, f.
verdeeling; —idor, a. verdeelend; m. -a,
f. vardeeler -ster; —idero, a. wat verdeeld moet worden; —imiento, m. verdeeling; omslag (v. e. belasting); verdeeling v. dividenden; —ir, v. tr. verdeelen, in kå veiingen of perceeien uutgeven; omslaan (belasting); —^o, m.
fam. verdeeling, deeldng.
rep;as/adera, f. schaaf; —adora, f. wolkaardster; —ar, v. tr. en intr. nog eens
voorbij-gaan; doorloopen, doorloopen;
voor 't vuur drogen; reinigen (wol);
—ata, f. fam. standje; —-o, m. overlezing, door-lezen, pog-eens nagaan;
herziening (v. e. boek); fam. standje;
•—tar, v. tr. voor d e tweede m a a l laten
weiden; —to, m. vee-voeder.
repatriar, v. intr. naar
't vaderland
tenugkeeren.
Fepe/char, v.intr. en tr. een helling opgaan; —cbo, m. oploopend terrein;
•—lar, v. tr. aan de haren trekken, ze
met moeite luiiitkammen; een eindje
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galdppeeiren; de uiteinden van 't gta\s
afweten (vee): fig. • bekndbbelen, udt-*
zuindgen; —ler, v. tr... tenug-drijven, afstooten; verwerpen (vooirstel); —lo^
m. krioest; iets tegen 't natimirlijke;
klein geschdl; streek tegen de haren
in (m. d. kam); tegen-zin; —lon, m.
jgetruk a. de haren; afrukking; poosje
galop; stoot, boms (in 't vooirbij-gaan);
adv. a repe lo nes, bij stukken en brokk e n ; —loSO', a. knoestig, hobbeldg, ruw
v. oppervlakte; —Har, v. tr. (weer)
over-pletisteren.
repensar, v. tr., ie, (weer) overdenken;
—te, m. eerste aandrift; onvoorziene ge•béuirtenis; dngeving; en un repente.
in een eerste aandrift; de repente,
plotseling; al hierro caliente batir de
repente, smeed het ijzer alis het heet
is; tocar de repente, op 't eerste g e zicht spelen; —tino, a. plotseling, onverhoedsch; —tista, m. f. improvdzåtor,
-trice; —ton, m. onvooirzien geval;
eerste aandrift.
repeor, a. en adv. nag slechter, nog erger.
reper/cusion, f. terug-drijydng (deiryochten); terugkaatsing, terag-slag; weeirklank, heirhaling der zelfde klanken;
—cutir, v. tr. terug-drijven; terug-kaatsen (licht b.v.); intr. op -springen, terug-springen; - t o r i o , m. repertorium;
tab éi; verzameling, inventårds.
repe/sar, v. tr. over-wegen; —sa, m.
oveirweging; plaats waar men oveorweegt; echarse de repeso, met zijn
heele gewicht vallen of zich werpen
o p ; —ticion, f. herhaldng; stelling
voor 't examen om „licenoiado" te
woirden; slag-werk; —4ido, a. en p. p.
herhaald; meer-gemeld; repetdas veceis, herhaalde mailen; —tidor,- a,
m. jf. herhaleo:, overhoorder (v. lessen);
repetiitor; (zeet.) sehip dat de seinen
berhaalt; —tir, v. tr. (i) heirhaien; oveirzeggen; terug-yragein; intr. de (etens-)
smaak weer proeven; r. weer zeggen
of doen.
repi/capunio (de repicapunto), adv. keurig; —CSf, v. tr. fijn\ snijde;n of hakken;
d e klokken luiden dopr ze aan een
kant t e låten slaan, tegen-elkaair-plaian
(kleppertjes); fam. en salvo estå el
que repica, de beste stuurlud staan aan
wal; r. stoffen op (de); —narse, r.
een hooge vlucht riemen a. a.; —ntar,
v. tr. over-schilderen; polijstén, glad
maken; — que, m:. klokke-gelud, -sipel;
fam. geraas, leven; naam v. e. slag
in st piket-spel; — quete, m. roffelend
klok-gelud; gelégeinheid, ontmoeting;
kleine twist; négentdg (in 't piketspel); — quetear, y. tr. lévendig; of
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vroolijk de klokken luiden; zeer vlug
hespelen (vooral gitaar of kleppers);
r. ruzie kirijgen; —sa, f. wand- of
spiegel-tafeltje; schoorsteen-mantel; jriiggel, uitspringend muuir-sderaad; neut
(s-vormig versdersel); —so, m. inawijn; —zczr, v. tr. teikens - knijpen,
kneepjes geven; —zco, rn. kneep(je).
rep!ant/ar, v. tr. overplanten; weer in de
girond zetten; —ear, v. tor. het plan
v. e. gebouw weer overmaken volgens
de fondemeinten; —eo, m. maken van
zoo'n plan (zie vor.).
repl2/cion, f. (ziektek.l overvulling; —
gar, v. tr. (ie) weer opvouwen of
plooien; r. (mil.) zich weer bij 't koirps
voegen; terug -trekken (troepen); —to,
a. zwaarlijvig.
réplica, f. (weder-) antwooird; (miu.z.) herhåling in de oktaaf; repliek; steekwoord.
replic/ar, v. tr. (rechtst.) trepliceeren; weer
antwooirden; intr. volhouden tegen de
bewéaringen
der tegenpartij; tegenstribbelen (op bevél); —on, a. fam.
die altijd wat te antwoorden heeft.
repo/blacion, f. weder-bevolking; —blar,
intr. (ue) weder bevolken, weder be^
zetten, vol maken met (de); r. zich
weder bevolken; weer vol woorden (met
haair); —:da,..f. weder-behakking, weder-afsnijding; — dar, v. tr. weder behakken of besnijden; —drir, v. tr.
geheel weg-rotten; —Har, v. intr. zrich
'sluiten, een krop vormen; —Ho, m.
kappeirtjes-kool; krop; —lludo, a. krøpvormig; ineen-gedrongen^ —ner, v. tr.
(als poner) op zijn plaats leggen, weer
neerleggen of neerzetten; hersitéllen,
repareeren; yervangen dootr gelijk tvoorweirp; hervatten; (rechtst>) een proces
weer opvatten; r. weer bijkomen, zich
beirstéllen (ook in eer of waarddgheid).
repiort/acion, f. matdging; —ado, a. gematigd, voorzichtdg, behoedzaam; •—
amiento, m. in hoiiiding, weerhouding;
—r r, v. tr. eerbded of vrees afdwingen;
dwingen om de voirinen in acht te rijemen; dwingen tot matåging enz.; viecrwerven, zich verschaffen; aanbrgngen,
weer meenemen, wegdragen; r. zich
inhouden, zich behooriijk gedragen.
repos /ado, a. r.ustig, kalm; —ar, v, dntr. r.
rusten, 'uitrusten; rustiig of gerust zijin;
repose en paz, hij ruste in vrede;
—icion, f. terug-legging, -zetting; herstél in de oorsproTikelijke staat a. a.;
—'o,. m. rust; stil-stand; gerusthedd,
kalmte.
repost/eria, f. (kunst om) na-gerechiten
(te bereiden); plaats waar ze gemaakt
of bewaard worden; betirekking .v.
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,,-repostaro!';. —2 ro, m. bearrite belast
m. d. zorg v. dranken en nå-geréchten;
bewaarplaats v. tafel-goed.
repregunt/a, f. (rechtst.) nieuwe vraag
over 't zelfde ooderweirp; —ar, v. tr.
(id.) opnieuw onder-vragen.
repren/der, v. tr. b©rispen; —sible, a.
berdspelijk; —sion, f. berispdng; —sar,
a. berispeji.
repre/sa, f. stdl-stand; wrok; (zeet.) op
de vijand heroverd schip; moler de
represa, plotseling loskomen; — salia,
f. weer-wraak; —sår, v. tr. (strooinend
water a. a.) tegenbouden; bedwingen
(hartstoebten); —sentacion, f. voorstelling; vertegenwoorddging; n é d e o g
verzoek (a. d. koning); geziag, waardigheid, dnborst des persoons, recht op
erfenis als vert Qgenwoor duger v. e.
ander; —sentador, -a, m. f. =
—
seniante, too ne el -sp eler; —sentante, m.
f* vertegenwéordiger; veorzoeker; Am.
afgevaardigde; —sentar, v. tr. voorstellen; vertegenwoordigen; r. voor de
geest brengen; —sentativo, a. vertegenwoordiigend; —sion, f. onderdrtikking, stuiting.
reprim/enda, f. fam. = reprension; —
ir, v. tr. onder -dirtikken, tegen-gaan;
inhouden; r. zich bedwingen.
repro/bable, a. verwéirpelijk; —bacion, f.
ofkeuring; verooirdeeliing; afwijzing; —
bado, a. en s. , = réprobo; —bader*
-a, m. f. die alles afkeurt; a. afkeurend; —bar, v. tir. (ue) afkeimren, verweirpen; afwijzen; r. reprobarse a si
inismo, zelf-verwijt hebhen; '—bo, m.
vefworpeling, verdoemde; —char, v.
tr. verwijten; —che ? m. verwijit; —
duccion, f. voomt -planting; weder-aangroeidng; na- of over-dinuk, namaak;
herhåling; weer aanvoeiren; wedergave; —ducir, v. tr. voort -planten; jherhalen, weder aanvoeren; n a - of oveir, drukken; namaken; wécirgeven; —duc»
tible, a. voor voort-planting vatbaair;
weer te geven; na- of over te drukken;
na te måken; —piarse, v. r. onwiillig
zijn (rijdier); —-pio, a. onwilliig (irijdieir).
reprueba, f. nieuw bewijs, ndeuwe proef.
reptil, ni. en a. kruipend (dier).
republica, f. gemeenebést, republiek.
repu/blicanismio, a. republikeinsche g e zindheid; —blicano, a. en m. f. republikedn(sdi); — diacifin, f. verstootipg
( v . , e . vrøuw); verwérping, udtsluiting,
uitstooting; — d i a r , v. tr. veirstooten;
fig. versmaden, veorwéarpen; — dio, m.
verstooting; versmaJding, verwérping;
—dricion. f. verhittding v. h. btaed
door groote narigheid, groote narig^

requiebro

heid; —drir, v. dntr. weg-rotten; r. zddh
veel kwaad bloed maken, door zich dn
te hauden; —esta, f. tweede dnzet
(spel); —esto, m. (reserve-vooirraa4;
aaoreeht-tafel; adv. de repuesto, vooir
geval v. nood; —gnancia, f. afkeear,
weerzdn; —gnante, a. weerzdn-wékkend;
—gnar, v. tr. tegen-gesteld zijn a a n ;
afkeer
wekken v of
hebben;
gel.
tegen-spiraak impliceeren; —Igado, a.
^gemaakt"; —lgar, v. tr. (om)zoomen,
een rand o<m een pastei maken; de
laatste hand leggen a a n ; —lgo, m.
zoom, rand;
,rpdet-luittighedd"; sin
repulgos, ronduit; —lido, a. gemaakt;
—lir, v. tr. weeir poetsen; fam. o p dirken; r. zich aanstéllerdg kleeden;
—Isai, f. tenug-drijving, afistooting;, vearwerping; weigering,
(ver)loochening,
ontkenning; —Isar, v. tr. af-s,tooten,
afwijzen, verwérpen; weigeren; loocbeinén; •—Ision, f. == —Isa; —-lsivo, a.
afstootend
(kracht^
teirug-drijvend;
terug-stooteind; —Lo, m, opsp(Ta.nging,
gebaar van verrassing, vrees,. schirik
a. a., pijltje meit papieo: eraan.
repunt/a,
f. land-punt; ruzde; eerste
gldmp, aanwijzing; —ado, a.
fam.
„aaingeschoten" ('n beetje dronken);
—ar, v. intr. (zeet.) begumen op te
komen (vloed); r. veirschalen (wijn);
'n kleine onaangenaamheid m. iem.
hebben; —e, m. begin v. d. vloed.
repurgar, v. tr. nog eeris zudveren.
jreput/acion, f. roep, maam; — ar, v. tr.
meenen te zijn, hodden v o o r . . .
reque/brador, m. en a. hofmaker; —brar,
v. tr. (de) 't hof maken a a n ; —mado,
a. verbirand door de zon; vergiftigd
van verkropt lijden enz.; rn. fijn zwatrt
weefsel voor zomer -manteltjep;. •—mamiento, m.! brandend gevoel; gebrande
plek; branderighead; —mar, v. tr. roojsteren, braden; kwaad bloed zetteji;
or. branden v. ongeduld, begeerte enz.;
—rimiento, m. (rechtst.) opvorderiing,
opedsching; aanzoek (an recht en); —
rir, v. tr. (i, de) ' opeischen, aanzoeken
(in «recht en), nakijken; (vecf)eisehen;
met aandrang of liefde verzoeken;
—sen, m. roomkaas.
requi/ebro, m. verliefde praatjes; traller; ? —em, m. requiem; —lorio, of
beter — l o r i o s , m. pl. kleine sieradep
eener vrouw; —ntador, m. bieder bij
vijfden op openbare verkooping; —
ntar, v. tr. bij een vijide bpbieden|
—nto, m. tweede vijfde; kleine klarinet in si; —sa, f* rond-gang» — sicion,
f. oproepdrig va,n soidate : n, opkommandeering; — sito, m. vereischte; ajuitejn tiek stuk; — sitoria, f. (rechtst.) roga-
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toire kornrriissiÉ; — sitorio, a. wets-voorstel of vraag betreff end; m. (rechtst.)
edsch; —ve, m. galon, bies.
«res, f. stuk vee.
resa/ber, v. tør. grondig weten; —biado,
a. ongemakkeldjk (rijdier); —biar, v. tr.
gebrek geven; siechte gewoonte laten
aannemen; r. bedérven, siechte gewoonte aannemen; soort wrok voeden;
—bio, m. gebrek door gewoonte giekregen; leelijke na-smaak; —ca, f.
branding; trekking op de onderteeke naar v. e. onbetaalde wissel; —lado, a.
zeer innémend; —lir, v. tr. uit -springen.
resal/tar, v. antar, terug-springen; los-raken; uitspriingen; zich scherp afteekenen; —te, m. ludtsprdngend deel; ook
= —to, m. op- of terug-springing;
uitspringend ge de elte; weerom -atuit; —
vo, m. jonge boom die niet gekapt
m a g worden.
resarci/miento, m. vergoeding, schådeloosstelliing; —r, v. tr. veorgoeden.
resbal/adero, m. glibberige plek; —adizo, a. gMbberig, glad; —adura, f.
(nit)glijding; = —amiento, m.; —ar,
v. tr. ' (uit)glijden, (uit)glippen; —on,
rn. uitglijding, onwillekeurige mis-slag»
—oso, a. = —adizo.
rescaldar, v. tr. branden, schroeien (met
vloedstof).
rescat/ador, -a, s. en a. die terag-koopt;
die vrij-koopt; —ar, v. tr. vrij-, losof terug-koopen; in Tuilhandei opkoopen; rudlen; r. zdch vxijmaken, verlossen a. a.
[(kontraktV
rescindir, v. tr. kasseeren, ,verbréken
recis/i6n, f. kassatie (v. akte, vonnis a.
a.); verbréking; —orio, a. vernietigend;
m: (rechtst.) voornaamste grond voor
vernietdging.
[onrust.
rescoldo, m. warme asch; onbestemde
rescripto, m. reskript.
rese/cacidn, f. nit- of op-draging, droogmakdng; —car, v. .tr. nog-eens drogen,
droog -maken, drogen; r. uit drogen,
droog worden; (ver)kwijnen; —co, m.
droge boom of strudk; a. uitgeput
(mensch); —då, m. reseda; —gar?
v. tr. (ie) over-maaien; —Har, v. tr.
stempelen
(geld);—Ho, m.
påeuwe
munt-stempel.
resent/imiento, m. weder voelen (v. e.
ziekte a. a.); wrok; begiin van breuk
(v. e. breekbaar voorwerp); —irse,
v.r. (i, åe) terugslag voelen, wieepr
voelen; deel nebben a a n gebeurtenis;
wrok voelen, haat-dragend zij;n; zwak
beginnen te worden (voorwerp).
rese/na, f. telling der troepein; sinjalement; inlåchtingen (omtrent persoon);
beknopt verhaal; -*-nar, v. tr, 't sdn-

resobrar

jalement geven van; —qu!do, a. voor
de tijd droog geworden.
reserv/a, f. vooirraad, reserve; stil-zwijgendheid; —acién, f. in voonraad houden
of bewaren; —ado, a. beleid-vol, wijs;
stil-zwijgend; caso reservado, afzonderiijk geval, waarvoor alleen paus of
bisschop absolutda geeft; —ar, v. tr.
in yoorraad houden, achter houden; ter
zijde leggen; voorbehouden.
resfri/ado, m. verkoudheid; —adura, f.
verkoudheid (v. e. paard enz.); m.
—amiento, m. = —ado; —ar, v. tr.
koud maken; verkouden doen worden;
intr. bekoelen, afkoelen, kouder worden (weder); r. koud of verkouden
worden enz.; bekoelen, zijn kracht
verliezen enz.
resguard/ar, v. tr. waarborgen; beschutten, bescnermen; r. zich hoeden^schaiu
len; —o, m,. voorzorg; veilige of
beschutte plaats; waarborg; schuldbekéntenis;
post v.
tol-amtenaren
(tegen smokkeladj V
resid/encia, f. (gewoon) verblijf; rezi(dentie; veirantwoording v. e. rechter
aan zijn opvolger; rezident-schap; zenddngs-post der Jezuieten in Chile; —
encial, a. waarbij verphcht wonen op
de plaats (amt); —enciar, v. tr. rekenschap vragen of geven v. d." toestand
eener administratie enz. (gezegd v.
hooge amtenaren); ter veirantwoording
roepen; —ente, m. minister-rezidenit;
lands-kind; —ir, v. intr. veirblijven; rezideeren; voorkomen (in), gevestigd
zijn (in); —uo, m. overblijfsel.
resiembra, f. tweede bezaaiing (v. e.
terrein, zonder rust).
resign/acion, f. berusting; afstand (v. e.
prove enz.); —adamente adv. gelaten;
—ar, v. tr. afsitand doen van, ten gunste
van iem.; r. berusten; —atario, m.
degeen te wiens gunste men afstaat.
resi/na, f. hårs; resina tacamaca, taicamaca-hars (tegen hoofdpijn); —nero,
a. hårs-; —noso, a. hars-achtig; —sa,
f. tweede aanslag v. akcijns op d r a n ken enz.; •—sar, v. tr. de inhoud der
vocht -maten nogmaals
verminderen,
naar aanslag in de akcijns; —stencia,
f. weerstand; weerstands-vermogen; —
stero, m. zonnegloed tiisschen 12 en
2 bij groote hitte; gloed-hitte door
weerkaatsiing v. h. zon-licht; plek
waar men die voelt; —stible a. te
weerstaan; te verduren; —stir, v. intr.
weerstand bieden; zich verzetten tegen
(a); verduren; goed kunnen tegen; r.
zich verzetten.
résma, f. riem (twintig boek).
resobr/ar, v. intr. veél meer dan genoeg
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zijn; —mo, -a, m. f. zoon of dochter
v. neef of nicht (dit Fr. co'usin>
coiusine).
resol, m. weerkaatsing v. h. zonlåcht»
—ana, f. wind-vrije zonniigé plek; —
a n o v a - wirid-vrij e;n zonn&g; —ar, jv.tr..
(oie) over-pia veien; .v. e. nieuwe zool
voorzien.
resollar, v. intr. (ue) snuaven;
sterk
adem -halen; fig. de stålte verbréken;
no resuella, geeft geen kik; fig. weer
op adem komen.
,
resol/uble, a. oplosbaar; —ucion, f. besluit; vast-berådenheid; oplossing (v.
twijfel of moeilijkheiid); —utivo, a.
oplossend,
beslissend;
—utorio, a.
(rechtst.) ontbindend, vernietigend» —
vente, a. (geneesk.) oplossend; —ver,
v. tr. (ue) oplossen;beslissen, besluiiten;
r. besluiten (tot, a); oplossen, overgaan
(tot, a).
reso/nancia, f. weer-klank; na-galm; ——nante, a. weergalmend.
resondrar, v. tr. Am. P. beleedigen, mt schelden.
resopl/ar, v. intr. met kracht blazen;
brieschen (v. e. paard); hijgen en
blazen; —ido, m. gebriesch (v. e.
paard); geblaas; = — o , m.
resor/ber, v. tr. weer inslikken, of opslurpen; —te, m. veer; veer-kracht;
werk -drang; dr ijf -ve er; be vo egdheid/
gebied.
resp/aldar, v. tr. endosseeren; r. met de
rug leunen; zåch de schouder ontwrichten (paard); —aldo, m. rug, achterzijde; endosseering, = endoso; rugleuning; —ective, Lat., respektievelijk;
—ectivo, a. lieder in 't bijzonder betreff end; —ecto, m. betrekking v. e.
zaak tot een andere; pr. terzake van;
respecto de, ten aanziem van, met betrekking tot, in vergelijking met; con
respecto a eso, dien-aangaande; al
respecto de, naar verhoudiiirig van; —etable, a, eerbied-waardiig; —etar, v. tr.
eerbiedigen; ontziem; —eto, m. eerbied; verhouding, betrekking; por respetos humanos, om d e menschen; pl.
ook: eerb/iedige groeten; campar por
sus respetos, op eigen wieken drijven;
de respeto, voor geval van nood, ook:
statie- (paard, rijtuig); estar ds respeto, plechtig gekleed zijn (in amtsgewaad b.v.); —etuoso, a. eerbiedag;
—-*ice, m. fam. bits, kort antwoord;
korte berispiing; —igar, .v. tr.. åren
lezen; —igon, m. dwangnagel (overgroeide randjes); —ingar, v. intr. achteruit-slaan (met de pooten); tegenstriibbelen; uitstaan (jas); nariz respingada^ wip-meus;-.—irable, a. ap-adembaar,

restinga

voor 't ademen gesichikt; —iracion,
f. adem-haling; —iradero, m. ademhalings-orgaan; k elder-loik, -gat, luchtgåt; — i r a r , v. tr. ademen; op adem
komen; fig. toonen, levendig verlangen; sin respirar, ademloos; sprakeloos; respirar por la herida, navoelen
(verdriet enz.), erover spreken; no
tener por donde respirar, met weten
wat te antwoorden; no respiro, heeft
geen woord kunnen antwoorden; —irol,
m. luitstel; verådeming; op-adem-koming.
respland/ecer, v. intr. schiitteren; —eciente. a. schitterend; •—or, m. schittering;
pracht.
respon/der, v. tr. - en intr. antwoorden;
betrekking hebben op; instaan voor
(de); —on, a. farn. die altijd.een antwoord klaar heeft; —sable, a. verantwoordelijk; —sabilidad, f. verantwoordelijkheid; —sar, of —sear, v. intr.
beurt-spraak, -zang doen, een responsorium zeggen (R. K.); —sivo, a.
(rechtst.) een antwoord bevattend; —
so, m. gebéd voor doode; —sorio, m.
respopsorium (R. K.).
respuesta, f. antwoord. ,
resque/bra(ja)dura, f. barst, scheurl —
brajo, m. = —bradura; —brajoso, a.
wat makkelijk barst of scheurt; met
barsten of scheuren; —bra(ja)r, v. tr.
kloven, splijten, even open-maken; r.
open-splijten, half open-gaan; —mar,
v. tr. en intr. op de tong branden; —
mazon, f.;, =
•—mo, m. prikkelLng,
branding op de tong.
resquicio, m. reet; fig. aanwijzing. v
resta, f. rest (v. e. aiftrekkd,ng); —blecer,
v. tfr. herstéllen; weer in 't bezik steilen; r. herstéllen (v. e." ziekte), weer
op of in orde komen; zich weer vesti gen; —blecimiento, m. herstél; hervéstigiing;
—Har,
v. intr.
klappen
(zweep); —nte, m. overschot; —iiadura, 1. istelping, stremmirig, vertinning;
-^iiar, v. tr. stelpen (bloed), stremmen;
over-vertinnen; —nasangre, f. bloedsteen (tegen neus-bloeding); == ~ o , m .
.sport geglansde stof; —r, v. tr. aftrekken
(rekenk.); intr. overblijven; —uracion,
f. werfer-instelliiing; herstél, weder-6pbouwing; —urador, -a, m. f. hersteller,
weder-opbouwer; —urante, a. krachten-geve:nd; weder-opbouwend; m;. zeer
krachtige vleesch-soep; eethiuds; —urar,
v. tr. herstéllen, weder-6pbouwen; weder-instellen; r. ziich verstiérkén, weer
op krachten komen; fam. de inwendige mensch verstérken; —urativo, a.
herstéllend a. a. = —(urante. .,
rest/inga, f. blinde khp; ondiepte; —

resucitar

A 14

ingar, m. plek vol klippen; — itucion,
f. terug-give; —itulbl?, a., (rechtst.")
wat terug-gegeven moet worden; (id.)
wat weer bij de erfends moet gevoegd;
—-itujvv.tr. terug-geven, in de vorige
staat herstéllen; r. teroigkomen op die
plaats; —itutorio, a. (rechtst.) wat de
terug-gave inboudit of beveelt; —o, m.
over-blijf sel; pl. stoffelijk overs chot;
overschotjes; —regar, v. tr. wrijven;
ruw slijpen (diamant)» —regon, ni.
flinke wrijf- of poets-beurt; mokkel;
—riccion, f. bepérkiing; voorbehoud;
—rictivo, a. bepérkend; —ricto, a. beperkt; —ringir, v. tr. bepérken; —rinimiento, m. sleiping, stremming; —
rinir, v. tr. (geneesk.) samen -krimpen;
inkiimpen, verminderen; r. zich bepérken tot (a) enz.
resu/citar, v. tr. uit de dood doen verrijzen; fig. fam. hernieuwen; doen ttierleven; doen opleven, snei herstéllen;
intr. in 't leven terugkomen; — dacion
f. door- of uit-zweeting; —dar, v. intr.
door- of uit-zweeten; —dor, m. dooirof uit-zweeting; —ello, m. snuiying,
blazing; —elto, a. besloten; vast-be raden; beslist; vermétel; p.p. v. resolver.
result/a, f. uitslag; yakatiure door bevordering v. d. amtenaar; de resultas,
ten gevolge van; —ado, m. uitslag;
ga volg-trekking;
r^sultado
liqu do,
netto-opbrengst; —ar, v. intjr. voortkornen (uit, de), 't gevolg zijn (van);
blijken te wezen.
resum/en, m. samen-vatting; uittr eksel;
beshik (ednde);. en resumen, in *t kort,
—idamente, adv. bij elkaar genomen,
in 't kort; —ir, v. tr. samen-vatten; r.
neerkomen op (en), in 't kort zijn a. a.
resur/reccion, f- herrijzeniis (uit de dood);
fam. verrassende genézing; —tida, f.
terug-springing; —tir, v. intr. terug-,
weer op-springen; uiit-spuiten.
reta/tjlo, m. altaar-blad; schilderdng;
poppen-tooneel; retablo de dolores,
„tafreel v. smarten" (gelaat); —car,
v. tr. de bal twee m a a l raken (bij 't
biljarten); —ceria, f. verzameling.stukken v. verschillende stoff e n ; —co, m.
korte buks; dik sport biljart-keu; ineengedrongen mannetje; —dor, m.
duellist; —guardia, f. achter-hoede; —
Éilaj, f. lange sldert; dreun; de retahila,
elkaar onafgebroken oipvolgend; —jar,
v. tr. rondom af-knippen of -snijden:
versnijden; —I, m. afknipsel.
retall/ar, v. tr. opwerken (uitgewischte.
lijinen v. e. gravuire); —ecer, v. intr.
nieuwe loten k r i j g e n ; — o , knop, loot.
retam/a, f. brem» —al, m. bremi-veld; *==
—ar, m . | —era, f. plaats waar men de

reticencia

brem ophoopt; ook = vor.; —ero, a.
brem-; brem-verkooper.
retapar, v. tr.. weer, afskriten, bedekken
of toedekken.
retar, v. tr. uitdagen; openlijk aanvallen,
uit de hoogte en met harde woorden
toespreken;
—dacion, f. === —do;
(rechtst.) verdaging; —dar, v. tr. vertragen; uitstellen; ophouden; r. zich
verlåten; te laat kornen; —do, m. uitstel, vertraging.
reta/sa, f. tweede taxatie, tweede prijsbepaling; —saci6n, f. nieuwe prijs-bepaling; —sar, v. tr. h e r - t a x e e r e n ; —
zar, v. tr. in stukken doen; —zo, m . ,
stuk; brok.
retej/ador, rn. lei-, of panne-dekker; —,
ar, v. tr. de nok herstéllen; farn.
• kleeren verstellen, opnieuw in de kfleeren streken; —^o, m. herstél a. e. dak.
retemblar, v. intr ; (iie) dubbel huiveren;
daveren, sidderen.
r eten, m. troepen-afdeelmg; —(ten)ci6n,
f. terug- of tegan-houding; inhouding;
afzondering, bewaring; achter-houding;
opiheffiing; gelijktijddge waarneming; —
er, v. tr. (als tensr) inbouden, tegenhouden, aehter-houden; ovier-houden;
voor zich (be)hoiuden; onthouden; ophouden, beletten te g a a n ; r. zich bedwingen; —ida, f. méer-touw; —idamente, adv. langduirig; uiitvo^stnig; —ter,
v. tr. (>:e) opnieuw bedreiigen door een
aanval (v. e. kwaal); —-tlva, f. gehcugen; :—t vo, a. weierhoudend, onthouret3ner, v. tr. (i) over-verven.
[dend.
retl/cencia, f. opzettelijke geveinsde verzwijging (in rede)» —'cula, f. kruisdraden (in 't objekitief y. e. teloskoop);
vrouwen-breiwerk-taschje; Net. (sterrebeeld in 't zuidelijk half-rond); —cular, a. net-vormig» —na, f. net-vhes;
—nte, m- over-verving; —nt."n-, m. tuiten
of gonzen v. d. ooren, gesuis; ironåsche
of bijzondere klank; —nto„a. donker, bij
't zwart af (stier); —iiir, v. intr. helder
weerklinken; —racion, f. (druk) onbedrukte achter-zijde v. papier; (het
af)drukken; —rada, f. terug-, af-itoeht;
toevluchts-oord; fam. uitvliueht, Btreek;
—•radamente, adv. onderhands, heimelijk; in afzondering; —rado, a. gepensioneerd; eenzaam (oord); ver van
de wereld; -—rar, v. tr. terug- of wegtrekken; weg- of terug-nemen; terugdrijven; afzeggen; de achter-zijde v.
e. papier bedrukken; inlossen (wissel);
r. zich terugtrekken; naar bed gaan;
zich van d e wereld terug-trekken; udit
de diensr gaan; —ro, m. terug-trekking; eenzaam verblijf; verlaten v. d.
militaire dienstj Buen Retiro, yocxr-
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malig vorstelijk lust-verblijf bij Madrid,
-thans publiek park.
reto, m. verwijt; uitdaging; —bar, y, tr.
met leder bekleeden; —bo, m. bekleeding
met
leder;
car, v. tr.
we(d)er aanraken; herzien, afwerken;
hervormen; r. zich verbéteren, zijn
werk nazien; —iiar, v. tr. we(d)er uitbotten; huid-uitslag krijgen; =
—
flecer; —no, m. aiiitbotting; —qii2, m.
af-werking; overgewerkt gedeelte; nieuwe aanval v. e. kwaal.
retor/cedor, -a, m.f. garen-tweerner of
-twijner; —cedura, f. =
—dmiento;
—cer, v. tr. (ue) nog eens wringen;
omkrullen, oprolilen; ver wringen, verdraaien (beteekeois); overtuigen
of
overreden m. d. zelfde argument en 5 —
cido, a. omgekruld (knevel); verwronge n ; —cimiento, m. verwriinging, verdraaiing; tweernen of twijnen; —'ica,
f.
rede -kunst;
over -redings -kracht;
mo oi-prat er ij; --'ico, a. v. d. tredekunst; m. rede-kumstenaar; scholiesr
der retor! ca-klasse; —nar, v. tr. terugzenden, -geven; beantwoorden (gevoelens; intr*, terug-keeren; •—nelo, m. kort
tema voor of na ieder ko eplet; kleine
simfonde voor de zang; herhaling (in
gezang); —no, m. terug-keer, -komst
(vooral rijtuig, paard a. a.); omkeer
beantwoording (v. gevoelens); wat men
terug-krijgt; retøusr-vracrrt; ruil -handel;
—sion, f. terug-betaling met eigen
munt; —sivo, a. die beantwoordt met
dezelf de argumenteri; —ta, f. retort,
distilleer-kolf; —tero, m. in: tråer al
retortero, iem. naar zijn wil draaien,
„op sleeptouw
li ebben"; e n :
al
retortero, rondom; —tiiar, v. tr. in
ailerlei bochten wringen of draaien,
sterk verwringen? — tij6n, m. wringing,
tweerning, twijning; verirékking; retortijon de tripas, snijding in de bulk,
koliek.
reto/star, v. tr. (ue) over-bakken, roosten; —zador, -a, m. f. en a. die houdt
van stoeiem of^mallen; —zadura, f. t =
—zo; —zar, v. intr. stoeien, gekheid
maken, mallen; kittelen, fam. kietelen,
o m ajan ft lachen te maken; dartelen;
—zo, mi bitteling, dartelmg; —zon,
m. speel-ziek, stoeå-lustig, „mal".
retrac/ci6n, f. terug-trekking; samentrekking; —tabls, a. voor intrekking
vatbaar; —tacion, f, intrekking, terugneming; —tar, v. tr. intrekken; r. zijn
woorden intrekken; —to, m. (rechtst.)
terug-name v. e. verkochté érfénis.
retra/er, v. tr. (rechtst.), als tråer, terugnemen, intrekken ('t vérkochte); afbrengen; beletten terug te loomen doior

reuma

onbeleef dheid; weldaad of daenst voor
de voeten werpen; r. zich omthouden;
arfzien v. e. voornemen enz.; —ido, sm.
vluchtering in een kerk (dood-straf);
a. menschen-schuw; —imiento, m.
vlucht in een kerk (tegen dood-straf);.
onthpiuding (v. spreke n of handelen);
leven in oord v. afzonderdng.
retranca, f. staart-riem.
retra/sar, v. tr. ukstellen; —so, m. uitstel,
vertraging.
retrat/ar, v. tr. afbeelden;
—ista, m.
portréit-schlder; — o, rn. por.rét, beold.
retre/char, v. intr. terug-deinzen (paard);
—cheria, listige ontwijking v. bekéntenis of woordhouden; —ta, f. taptoe; —te, m. pruil-kamertje, studeerof bid-vertrek; zekere plaats.
retribu/cion, f. loon, vergoeding; honorarium
aan
geestelijken voor een
dienst; (zeet.) retributie op de prijs
van 't heele schip, zijn inhoud en de
waarde van wat weg-geworpen is om
het liichter te maken; —ir, v. tr. beloonen, vergoeden, vergélden.
retro/accion, f. (rechtst) térug-werkeride
kracht; —activo, a. (id.") terug-wer^ e n d ; —ceder, v. intr. terug-treden,
-deinzen; zich terug-trekken; achteruitgaan (prijzen); —cesidn,» f. (rechtsti.)
terug- of in-trekking; terug -treding,
-deinzing, wijking; —ceso, m. == —
cesion; achter-uitgang; (geneesk.) het
terug -kornen der sappen; —gradacion,
f. terug -loop; —gradar, v.intr. terugloopen, -gaan; —'grado, a. terug -loope nd; —tr:ccion, f. (rechtst.) retrotråktie
(zie volg.); —'trlaer, v. tr. (id.) aan een
- feit een vroeger plaats hebbe ! n toeschrij ven dan in werkelijkheid het geval
is; — vendendo, m. Lat. verkoo:p met
recht v. weder-inkoop, recht v. terugkoop; —vender, v.tr. (rechtst.) terugverkoopen tegen dezelf de prijs; —vendiciftn, f. terug-verkoop a. d. verkooper; —venta, f. = —vendicion.
retru/car, v. intr. over de band raken
(biljart), hooger inzetten (kaart-spel);
—co, m. • = — que; —écano, m. zinsverdraaiing, woord-spelling; —qu2, m.
over de hand raken (bdljart), hoogere
inzet (bij 't truque-spel).
retum/bante, a. bulderend dåverend;
groote indruk makend; —bar, v. intr.
dreunen, dåveren; weerklinken; —bo,
m. weergalm, dreun; dåvering.
retundir, v.tr. scheren; (geneesk.) terug.drijven,
reu/ma, f. (ziektek.) vloeiing; m . ' ?=-•
reumatismo; —måmetro, m. stroommeter; — fnå~tico, a. reumatisch; -a, m.
f. iem. die aan reumatiek lijdt; —ma-
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tismo, m. reumatisme; — nion, f. vereeniging; samenkomst, verzoening; —
nir, v. tr. vereenigen; verzamelen, bijeen-brengen; verzoenen; r. (zich) vergaderen; bijeen-komen, zich verzoenen.
revalid/acion, f, weder-géldig -making of
-verklaring (akte enz.); —ar, v. tr.
weder geldig maken of verklaren.
reve/edor, m. die nog eens naziet of
over-leest; —lacion, f. opembåring* —
tødor, -a, m. f. en a. die of wat openbåart, openbaarder, openbaarster; ontwikkelaar; —lamiento, m. openbåiriing
= . —lacion; —lar, v. tr. openbåren;
(geneesk.) de voehten afleiden v. h.
lijdende de el.
reven/d eder a, f. = —dedora; —dedor, -a,
m. f. weder-verkooper, -stea:; —der, v.
tr. weder-verkoopen; —irse, v. r. (als
venir) niet tot volle wasdom komen,
mis -vormd worden; beder ven, verzu ren (drank of spijs); —ta, f. wederverkoop; — tadero, m- gevaarlijke pisk;
esta escalera es un reventadero, deze
trap is om'..je* nek te breken; —tar,
v, tr. (ie) doen barsten, uiteen-spiring en; afjakkeren; intr. barsten, uiteen-'
spiringen; f am. de envidia, barsten
van nijd; de hambre, dood-gaan v. d.
honger; r. zich. dood-zwioegen; barsten
(te veel gegeten); —tazon, m. branding
a. a.,
=
—ton i;
—t6n,
m. barsten; afjakkeong;
darse un
reventon, zich lam werken a. a.; beklimming v. e. steilte; nioeite om uit
iets lasitrigs of gevaarlijks' te komen; a.
(bijna) barstend,
rever, v. tr. (als ver) weerzien; nog-eens
zien; over-zien, na-zien; —beracion, f.
weerglans, -schijn, -stråling; —berar, v.
tr. terug-kaatsem, -strakn (lieht, warmte); intr. weierkaa.st wordejn, weerschijn
afgeven; —bero, m. reflektor; weerschijn-lantaren;
warmte-weerkaafeend
gewelf v. e. oven; fuego de reverbero,
v u u r . m e t vlam op de brand-stof gebogen; ook =
—beracion; —decer,
V. intr. weer groen worden;'weer jong^,
sterk of krachtdg worden; — cncia, f.
vereering, diepe eerbied; (diepe) bui- ging; —enciable, a. eerbied-waardig,
eerwaarddg; —encial. a. eerbiedig, onderdanig; —enciar, v, tr. vereeren; —
end as, f. pl. brief v. e. bisschop oim
zijn macht a a n een ander over te
dragen, die in zijn plaats beveelt; —
endisimo, a. zeer eerwaarde (bisschop
en monnik); —endo, a. eerwaarde
(monnik enz.); fam. gemaakt deftig en
gereserveerd enz.; eer(bied)-waardig;
—ente, a. eerbiedig, néderiig; —aibilidad, f. terug-valbaarheid (op de kroop,
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op erfgenamen); —sible, a. terugvallend (aan erfgenaam a. a.); —sion,
f. terug^vajling; terugkeer (ook v. e.
tiepe); —so, m. achterkant, keerzijde.
reves, m. verkeerde kant of zijde (v. e.
stof); kant waar de zoom omgeslagen
is; tegen-overgestelde;
tegen-spoed;
slag met het boven-vlak der hand; al
reves, aan de achterkant; omgekeeird;
im de war; de reves, met de achterkant; schuin; —(ves)ado, a. moeilijk,
stug, onhandelbaar; lastig te lezen; —
ar, v. tir. braken, overgeven; —ino,
m. nullo- of reversi-spel; cortar el
revesino, plannen dwars-booimen; einde
maken, aan drift-bui, onhébbelijkheid,
enz.; —timiento, m. bekleeding, bedekking; aan doen of aantrekken (v. e.
gewaad); beschoeiing; muur-bekleeding; —tir, v. tr. (i) bekleeden, b e dekken; aandoen (gewaad); beschoei!©n; r. zijn gewaad aandoen.
(
revez/ar, v. intr. aflossen; —o, m. aflossing bij de arbeid.
reviejo, m. dorre tak; a. stoik-oiud.
revi/ndicar, v. tr. Am. weder opeischen;
•r. éer-herstél eischen; —rar, v. tr.
(zeet.) weder wenden^ over een andere
bo eg wenden.
revis/ar, v. tr. nog eens nazien, overlezen;
—ilon, f. nagaan of nazien; —or, m.
die nog eens naziet, revisor; —orfa,
f. revisor-schap; —ta, f. overzicht;
nauwkeurige nijkijking; parade; revizie
v. e. procés, revue , (tijdschrift); —tar,
v. tr. opnieuw behandelen, revideeren
(procés); de tro ep en
inspekteeren;
—^ero, m., -era, f. overzicht -schrijver,
-schrijfster. , :
riviv/idero, m.
zijdeiworme-kweekerij;
—ificacion, f. doen opleven, doen heirleven, opfrisschen (v. d. kleur), tenuggeven van de natuurlijke vorm (aan
metalen); —ificar, v. tr. (zie vor.); —<
ir, v. intr. weer opleven, herléven;
• aanwakkeiren.
revoc/able, a. herroepbaar, voor intrekking vatbaar; afzetbaar; —acion, ' f.
herroeping, terug-roeping, intrekking;
afzetting; —ador, -a, m. f. herroeper,
intrekker: metselkar die pleistert; -—
ar, v. tr. herroepen; terug-roepen, afzetten (uit een amt); weer met pleister
bestrijken» -—ativo, a . ; = —atorio, a.
herroepings-; —o, m. opheffing, herroeping; uitwendige kleur v. e. muiur;
versterking met brem (v. e. groote
ben van teenen), en == revoque.
re vol/ar, v. intr. (ue) weer op- of wegvJjiegen; —cadero, m. modderige plek
waar wilde zwijnen in woelen» •—carse^
v. r. (ue) zich wentelen; —ear, v. intr.;
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'"--olear, v.1ntlr. fladderen; darrelen:
wapperenj ~oiteo, m. geflapper; gewapper; gedartelt -tijo, m. kluit, warreling ; -tino, m. rommel, war -boel;
touw v. schapedalrm; verwarring ; -;
ton, m. worm die zich in. wingerdIoten rolt; -4oso, a. woelig; Iuidruchtig; tot opstand gene!igd; -ucion,
f. omwenteling;6mmekeeq -ucio:nar,
v.tr. tot omwenteling brengen; In beroering brengen; algehcele verandering
bcwerkenj r. zilch in omwenteling verklaren a. a.; -uciooario, a. en m.
omwentelings-unan)!
-vedero,
m.
plaats waar men draait, keert of
wendt; -vedor, -a, m. f. oproer-maker,
onrust -stokerj -ver, v . tr. (ue} roeren; in beroering brengen: onlusten
opwekken; onderst-boven halen; wJkken en wegen; in onmin brengeri; r.
zich (ver )roen~n.
revoque, m. dikke pleisterlaag (op oude
muur),
revucl/co, m. om-' en- om-wenteling (v.
dieren), omwoeling ; -0, m. weder
opvliegen, keeren en wenden In de
vIucht (v. vogels}; en revuelo, of en
UQ revuelo, licht als
de wand; de
revuelo, op de tcrug-keerj -ta, f.
bocht, wending; omweg; shmmestreek;
oproer, standje ; vccht-partij; hevige
woorden -wisseling , ornmckeer: a revuelo, alles op "een hoopt v-e-tamente,
revoltoso: en: [ngewikkeld; in de war:
todo andaba revuelto, alles Iiep in
de war; rnak, }uist,er,end naar de
toom (paard).
revulsji6n, ,·f. (gene,esk.) afleliding (v.
vochten); -ivo, a. (id.) aHelidend
(vochten); sangria r1evulsiva, afvoerende ader-lating; = ---,orio, a.
rey, m. Koning; (volkst.) varkens-hoeder;
lrey de armas, wapen-helrant; rey de
codornices, walchtel-koning (vogel); ;...,erta, f. hevige twist, v,echt-partij.
rez/ado, m. kerk -dienst; -ador, -a, m.
J. die veel bidt·; -agarse "C". r. achtelf ..
blijven; -ago, m. rest, ,,,winkeljuffrOllW"; -ar, v. tr. bidden, een gebed
dOlen; zijn brevliler lrezen: intr. l'Uliden
(gedioht b.v.); rezar con, kloppen met;
fig. mompel.e:n, mU/lll'm,e1en; brom:mlen;
no rezarde, rnlet' ;reppen van; ~e
... , zie rece ... ; -no, m. teek;'0, m. geb6d; dagelijksche kerk-dienst;
lezing v. h. blrevier; -0\11, m. ankea-tj,e;
---,ongador, -a, m. f. mopperaaJr;'ongar, v. rilntlI'. IPompelen; prUil:telen;-.
onglon, a.
-ongador;

oogon.
rezumjadero, m. doolr- of uit ..s ijpeling;
-ar, v. iDtr. (za.,evo:r.), ook r.; ":-0"

rigidez

m. door-of uit-sijpe]Jing, wat-idoorof uic-sijpelt.
ria, f. brcede rivier-monding in zeej (riajchuelo, m. verkl, v . rio, riviertjej
--'-da, f. overstrooming v, e. rivier.
rlb/alderla, if. beest-achtige prei\:; -aldo,
m. en a. schelm; woestelingj -azo,
m. hoogtetje, helling; -era, f. oever
(-land); -ere no, a. oever-; m. -a,
f. ocver-bewoncrj -eriego, a. aan de
oever· grazend (kudde) of '.. weidend
(herder); -,ero, m. afsluicing met !haag
of aarde a.. a. rondorn of langs water;
-et,e, m. boordsel, bies: toevoegsel;
kwink-slag (zie voJg.); -etear, v. tr.
ornboorden: gcestig kornmenteeren (lin
't gesprek).
ricarnente, adv, weelderig: smakelijk.
rlcl/a], a. waar na de snit een tweede
klaver of zelfs koren opkomt (veld);
-no, m. ricinus-plant.
rico, a. rijk; prachtig; lekker, m. -a, f.
fam, snoes] -fe, m. f. en a. rijk-aard;
adv; y r.co, en 'goed ook.
ridi/culez, f. belachedijkheid}' -culizar,
v. tr. belachelijk maken; -'culu, a.
belachelijk! m. belachclijkheidj =
culez, en redtculo, dames -taschje).
ri~,go, m.
besproeiing, bevloeiing (v.
land); begieting (v. e. plant).
riel, m. staaf (ijzer, goud enz.), rail;
-ar, v . intr. poel. glanzen (waiter);
-era" f. mo.1en om metalen tot staven
te maken.
rlenda, f. (meestal pI.) teugel, room:
fig. ook rtoom, rem; aflojar' las riendas. de. te'ugels wat slapper maken; a
media rienda, lin kOifte ga16pj a rie:n..
da Buelta, in volle vaart; volver las
lriendas.· de teu~els wenden; ten~ las
riendas. de teugeliS Iinhouden; iganar
!a'S riendas, de t,eug,e1s grijpen; soUat
las riendas· (a), bO't-v[!eren; tirar de las
riendasc•.ran -toome,n.
riesgo. m. gevaar,rlisico; correr rie~go
de;. geV:<:l,ar . loopen vain; a todo ri esgo,
wat er o:ok gebeuf,e; al riesg]ol , 'peTi,wo de, op gevaar (en kost1enj van.
rif/a, f. lotelfij; fame kibbelarij; -ador,
all. die een -voo.rwerp verLoort; -ar, v.
tr.,een voorwerp vre!rloten; fam. kibbe ..
len; If. (zeet.) scheuren (zeil); ~irrafe..
m.kibbelarij.
rigjidez f. stijfheid; stroefheid; groolt,e
stliengheid; -',jd.o. a. IStijf, srt:rak;Sitreng;
-odnn,m. opgewekte. m,e1odie in
twee-kwartiSmaat; dans daarop (:i;: .onze
,,,;Eancier"); -or, m. sttl"en,gheid} nauw~
gezetheid; hardheid;. en rigor, ,streng
gezetheid; han:dheid; en· rigor, 't is
bepaald noodtig; -oris,rno, m. aJ te
strreji~e '. zede-leer; ,-,orisfa, m. f. ,en a.

448
foce
rija
otada, f. uitbundig gelach (v. veien);
al te streng-zédelijk, iem. van al te
lachbui (v. ée,n); —tra, f. tros uien
streng leven; —orosamsnt?., adv.; =
- o m een stroo-bindsel; —tre, m. rust
—urosanrente; adv. streng- strikt-ge(v. e. geweer enz.); holte (waarin
nomen; —uroso, a. .streng, jhard, naiuwlans); —ueflo, a. laehend; vroolijk.
gezet; invierno reguroso, strenge winter.
rit/a, f. verzamel-kreet der herders; —*
r i j/a. f. ruzåe; ongerustheid, opschudding;
mico, ritmdseh, dn de maat; —mo, m.
—©, m. brons-tijd; geilhedd; en rijo,
maat(-slag , l; —o, m. eere-dienst; —
loopsch, krolsch; —oso, a. geil, bronual, a. ritueel;. m. ritueel, eere- of
stig; hinnekend om een merrie; nuzievormen-dienst.
makerig.
rim/21, f. rijm; ook == rim ero; pl. veirzenj,
rival, m. mede-dinger; -minnaar; —idad,
rijmen; —ador, -a, m. f. en a. rijniesr,
f. wed-ijver, mede-ddngerschap; konTijmend; —ar. intr. rijmen, verzen m a kurirentie; —izar, v. intr. wed-ijveren.
ken; rijmen (op, a ) ; —bombar, v. intr.
riz/a, f. schade, vernieling; verspilling,
weerklinken, dreumen» —biombo, m.
vermbrsing; slaehting; åfval v. hooi
weer-galm; dreiuning; —ero, m. stapel
of groen paarde-voer; —ado m. plooiRin (ook Rhin) m., Rijn.
ing, krulling; ronde plooi (aan manr i r c j n , m. hoek; verborgen plekje; stukje
sjetten enz.); —sr, v. tr. r. plooien,
grond; —(c3H)ada, f. insprdngende
Jdrullen; — o, m. krul; lok; (zeet.) pl.
hoek van twee muren, hoek; •—dillo,
reef,. rif; tomar rizos,- een rif steken;
m. hoekje, stil plekje; —era, f. hoeka. gekruld, kroes; —oma, m. wortel-stok.
tafeltje; Am. P . driehoekdge Am. kast
roja, f. = roda; —no, a. wit, grijs en
(in de hoek); —ero, a. schuin getiood gevlekt (paard).
maakt (bije-korf), in de hoek.
rob, m. verdikt voruchte-sap; —ador, a.
ring/la, f. farn. => —jsra; = fam. —1Q,
roover; —aliza, f. (visch) soort baars;
m.; —bra, f. arij, opeen-volging, trits;
—'alo. m. baars (zoet-water-visch)» —
en ringlera, op een rij; —lero, m. gear, v. tr. ro oven; stelen; —ezo, m.
Jiniéerd blad papier o m onder te legsoort wilde geit; —in, m. g;2l. roest;
gen; —orrango, m. fam. krul (v.
—ladura, f. vast-klinking (v. e. nagel);
"schriit); opvallende versdedng.
—lar, v. tr. de punt v. e. spijker waar
ze uitkomt plat-slaan; kldoken; —le,
rin/oceronte, m. neus-hoorn; —6ceros,
m. steen-eik; —ledal, m. eike-bosch;
m. neus-hoorn-yogel; hoorn-kever.
= —:ledo, m.; —IÆD, a. hard, stevig;
rin/a, f. twist, scheld-partij; —on, rn.
—lorf, m. lange spijker geklonken op
nåer; binnenste (v. e. land); tener cuijzeren plaatje, dat het meubel bebiarto el rinon, welgesteld zijn; pl.
sohermt enz.» —o, m. -roof, dief-stal;
nieren» •—onada, f. nier-vet;
nierontvoering; —oracion, fs verstérking;
schoteh
—^olrar, v . t r . verstérken; —orativo, a.
rio, m. rivier; rio arriba, riyier-opwaarts;
(geneesk.) verstérkend; —na, f. ontrio ab a jo, onivier-afwaarts; a rio revuhaal na verkoop; —re, m. : = • —le, —
ello ganancia d2 p:$cadores, in troebel
ustecer, v. tr. stevig of sterk maken?
water is 't goed vissenen; (rio)lada,
—ustez, f. stevigheid, stoerheid; —
f. toevloed; —platense, a. van Rio
usto, a. stevig.
de la Plata; —støa, f. dak-stoel-pijler,
stut-balk; —sfro, m. plankje waarop
roic/a, f. rots; —adero, m. zots-kap v. d.
een orgelpijp rust.
veroordeelolen der Inquilsdtde; spil (v.
rip/ia, f. lat ook — ripio; — iar, v. (tr.
e. spin-roikken, waaromheen heit vias);
van-låtten voorzien; —io, m. overblijfpapieren zakje (op het vias aan spinsel- puin; stoplap '(in vers); meter
rokken); = —ador, m. spil (v. e. spinripio, nietigheden dn een ernstig ger o k k e n ) ; —alla, f. steentjes en steensprek mengen; no perder ripio, alle
splinters; glas-koralen; —ambor, m. (Z.
gelégenheden weten aan te grijpen;
Am.) hombre-spel = tresillo; —ambio—us rio, m. oever-bewoner; a. oe v e r - .
fear, v. intr. hombre -spelen. '
roc/e, m. wrijving; vluchtige aanraking;
riqueza, f. rijkdom; smakelijkheid; over— l a d a , f, dauw(-val); (fig.) regen;, bevloedj pl. rijkdommen.
spirénkeldng; —iador, m.
sprenkelris/a, f. lajdh; pret; es c«sa de risa, 't is
kwast; — i a d u r a , f. beisprénkeldng; —
belachelijk; eso da risa, *t is om te
iar, v . t r . besprenkelen; over versched.
lachen; qué risa! wat 'A pret!; estallar
dene personen tegelijk kwaad -spreken;
de risa, in lachen aiitbarsten; fam.
beloonen (geldschieter, door speller);
risa de conejo, grijns; -^ada, f. lachintr. mot-regenen; r., nat worden door
bui-, gelach; —co, m. steile rots;
motregen a, a.; zdch m. e. dronk
—coso, a. vol steile rotsen; —ible, a.
verfrdsscheri; —in, m. kno V slecht
belachelijk; —-ita, f. fijn lachje; —
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paard, werkpaard: fam. onhandige
Iomperd; fam. el diablo se ha llevado
rocin y manz anas, alles is naar -de
maan, weg; fam, ,- Sancho y su rocln,
[wee onafscheidclijkent -inal a. v. e.
knol of -slecht paard; knulligr -inante,
m. Rocinante (het paard v. Don
Quijote ): fam. ==: -in, knol enz.;=
-ino. m.t -10, m. dauw; besprenkcrocha, f. = roza 2.
[ling.
roda, f. uiteinde v. d. voor- of v. d.
achtersteven; -ballo, m. (visch) tarbot; -da, f. wiel-spoor; -dero, a.
(goed) rollendj -dos, m. pl. voertuigen; -durra, f. rolling, (het) rollen; -ja;, f. wieltje ; rol v. e. ka(s)tr6~;
houten balletje, draai -schijf t -je, m.
rader-werk; -I, m. stukje grond;
(Rodajno,
m. Rhone; -pie, m.
versiersel om tafel- of bedde -pooten;
fries onder witte muur; plank of Jage
jaloezie aan balkon-leuning: nagemaakte draperie; voetkleedje ; -plancha, f. plaatje in een slor; -r, v. tr,
(ue) doen rollen, voort-rollen; intr.
rollen; draaien; rroopen over (== handelen over): rondgaan; tuimelen: in
omloop zijn; dwalen: lie rueda la
fortuna, de fortuin is hem gunstig:
echarlo to-do a rodar, in de war
schoppen, ook: lea- de brui aan geven,
'fam. ,ruede la bola! laat de boelmaar
Rodas, Rhodus.
[waaien.
rode/abrazo _(a -), adv. uit aIle macht;
-ar, v•• t'r. omringen; om!goi"den;
doen draaien ,of wenden;
intr.
leen omweg maken; cIa.-aaien, eromheen d~aalien; -la, f. grooil: rond
schild, rondeel; -no, a. ["ossig; -(),
m. omweg, bocht; draa'ieifij; kalverIlD.(cllft; andar por of c,on rodeos, -m.el1:
stlI'leken omgaau;-on, m. rond-draailing; -ir04/ a. van de WlieJen of raderen;
-te, m. draag- of val-kUiSsen; wrijfhout Ca. e. wagen); kapsel v. gev1lo1chten haar op de kruin; ve["s~!ering
v. ,e. slot; (wapenkJ helm-dekkleed;
~zno, m. schep-il"ad v.e. water -mole~.
rod/ilia, f. knne; dWei1; de rodiIlas, op
de knrieen; ---,iUada. f. knie-butiging, ejll
kme-stoo[; "':"illazo, m.; -:-illeras,
f. pI. knie-stukken (v. e. harnas); iHo, m. ro~ (druikke(n, eHenen v. Wleglen
a. a.); -illudo, a. m. diikke tRniee.a;
-.oimiej. ffi. roze-honing; -0, m.
rodillo
(alJeen VOOiI" wegl~r1);
a
rodo, in
ovetrvloed;
-rigar, v.
tr. del "\vijn -stokken -van s.t'aken voorzien; -rigon, m. wlingerd-staak; leistok v. e. jonge boom; fa.m. page v. e.
aanzienlijke jonge dame.
roe/dor, ...a, m. f. en a. knager, knaagSp. -

romadizarse
dier ; gusano roedor, knagende worm;
-dura; f. (af -)knaging; -la, f. stuk
ruw goud of zilver in de vorrn
v. e. rend broodje ; ......r, v. tr.
knagen
aan,
afknagen,
kluiven;
knabbelen;
onder-mijnen:
invreten,
(zuren a. a.); tenet un buen hueso
que roer, een voordeelig baantje hebben; aangi reden tot spijt a. a. hebben:
fam. TOler los zancajos de... in zijn
afwezigheid kwaad - spreken van; dar
un hueso que roer, stof tot -nadenken
gevenj -te m. gegist _ granate -sap
als rnedicijn.
rog/acion, f. gebed] pl. kelrKelijke optochren en openbare gebeden in de
Iente voor de aardsche goederen; ador, "a, m. f. bemiddelaarj --ar, IV.
tr. (ue) verzoeken: bemiddelen: vragen, uitnoodigen; -ativa, f. smoking,
nederig verzoek; openbare gebede,n;
-ativo, a. verzoekend, biddend.
roj/ear, v, intr. rood' of rossig worden;
-ete,' -, m. blanketselt -ez, f. rossigheid, -['ood -achtigheid; -i~o, a. rcssig;
-'0. a. rood; goud-kleurig; lros:sag
(haar): rojo alambrado, zecr donkernoodj -ura~ f. = -ez.
rol, m. naam-lijst; monster-rolt -dana,
f. ka(s )t;rol; -de, m. kring.
ToU/a, f. steun -kussentje voor ingespannen muil-dieren; -ar, v. tr. raUen, toft
een r611etje maiken; rollar tabaco, tabak
met touwen bijeen binden; -izo, a.
'roPINg, t~oed in 't vleesch;' pilomp;
in een rol; -0, m. ro~; schand-paal;
lang -w,eTpig rand kiezel-slttcentje; Irol
pIrO!ces--stukk,e:n; rond broodje; enviar
al rollo, weg-stun~n; -on, ri1. fijne
z6neJen; zIeme1en met wat meel; ona, f. - kinder-meid; dikkelft.
rom/adizarse, v. if.- koude ~n 't hoofd
vatten; _-adizo, m. velr~oudhe[1d lin 't
hoofd; -a_na, f. IllnlSter; haeer romana,
de Ullste1f volkomen in ,evenwUlcht [ho'll-deln; veinir a la romana, het jlUulSte
g'CrWlicht h~bbe,n; -anar, v. tr. met
'UDJst,elt" weg'yIl; -~nee m. KastiliaanSiche ta.aJ; romance; - hablar en buen
.,o:mance. zonder' omweg,en spreken;
-ancello, ..a, m. f. romance -dichteiI';
m. romancen-velrzameling; -ancesco
of ane!seo a. romantlisch; roman'achtig; -anear, v. tr~melt de u,nster
wegen; inure
d. - eene kant meer
dan a. d. anc1etre wegen; -aneo, m.
w1eging (melt unstelf); zwaarc1er w'ege;n
Ia. d. ,eenC' kant dan a. d. andelre,; ;..,anero, m. v. e., unster; -ano, ..a,
m. f. en a. Romein, -sche;Rom,einsch;
-anticism1o, m. IrQrnantisme; ""':"antico,
a. en s. lromantjsch; -aza, f.soOlft
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zuiring; —bo, m. ruiit; tårbot; —boi^al,
å. nuat-voirmig; —boide, m. vierkante
rugge-spder; ruitje; —eral, m. aanplant v. rosmarijn; —eria f. bédevaart (tevens prét-gelégenhe!id)$ , ' —ero,
m. rosmarijn; bede-vaart-ganger, pélgrim; soort visch (soort bonds-haai);
•—o, a. bot (niet scherp), stomp;
stomp-neuzig; rn. rnuil-diier; armas
romas,, wapenen zondea: punt.
romp/ecabezas, rn. raadsel; legkaart; —
(ecoches,; rn. zeer sterk weefsel; —
edera, f. soort ihamer, orn gaten in
ijzer te maken, te smeden enz.; —
edero, breekbaar; —edor, -a, m. f. die
erg breeksch of slijtsch is; —eesquijnas, m. fam.. „branie" op de hoek
v. e. istraat; —egalas, m. f. fam.
klechtgekleted peansoon; —er v. tr. breken;
verbreken;
aanb reken (dag);
(doorknéden (in zaken, b.v.); romper
la cabeza, aan 't hoofd zeuren, zåxiiken; romper uii camino, een weg
banen; hombre de rompe y rasga,
donrf-al; rompe los dientes, krijgt itandjes; romper la valla, de eerste stappen) doen; jrompan filas! verbreekt de
geléderen! romper la marcha, de stoet
ppenen; r. zich breke n; zich' goed
oefenen in; —ientes m. pl. klippen
of ondiepte waar de zee breekt; —imiento m. brekling, verbréking; brøuik
(b.v. tussenen menschen); ontginmmg
(v. e. terrein); branding; aehteir-grond,
diepte.
ron, ,m. .mm- (drank); ron de laurel,
baiy-rum; —ca, f. snoirkerij, snoevetrij;
kreet v. d. bronstige gems; fam.
lechar roncas, snoeven; dreigen, opspelen; fig. schor zijn; —cador, -a,
m. f. snurker; een Middel-landschezee -visch; opzichter in de AlmadénIkwik-mijnen; —car v. intir. snurken;
^chreeuwen (hort jiaar d e Linde); fam.
opspelen; hud snuiiven; —ce m. =
ironceria; —cear, v. tr. en intr. beinleien; met tegenzin handelen; bronstiig
worden, de paagtijd ingaan; fam. ftokflooien; paaien;. (zeet.) zwaar, langzaam drijven; —ceria, f. treuzelarij
iota 't jbevél ,na t e komen; flikflpoierij;
fogheid, langzaamheid (dn de vaart
v. e. sehip); •—cero, a. en s. beuzedaar; dia zijn tijd verbeuzelt; fMikflooier; die paadt; dralend;
zwaar
drijvend (slecht zedlschip); —co, a.
schor; —con, m. bas v. d. doedelzak.
ronch/a, f. blaar, blein; bobbel; fam.
groote uitgaaf v. geld; geld-sehade;
(dun, rond ischijfje; Jeventar roncha, toit
uitgaven dwingen, geld afzetteji; ergerjms wekken; —ar, v.tr. kraken, op»
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o knabbelen;
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intiv in drukken op de
huid maken; —on, m. groote blaar.
rond/a, f. ronde, inacht-wacht; serenade;
uitdeeling der kaarten; —a dor, m.
idoler; —alla, f. onmogelijk veirhaal;
—ar. v. tir. draaien, doen omgaan of
t o n d g a a n ; intor.; 's nachts langs de
Istraten «dolen; rond-loopen om een
smeisje aan 't vensitier te spreken; —
eno -a, m. f. en a. (iem.) van R o n d a ;
—i of .—is of —iz m. bo dem v. edel-,
gesteenten; —6, m. (mnz.) rondo, rond jgezaiig! a. a.; —on, m. in: de rond6n,
ionverwachts, klakkeloos.
ron/quear, v. intr. v heesch spreken; —
,quera, f. Iheeischheid; —quido, m. g e spuirk, geroink; —^za, f. in: ir a la
ronza, (zeet.) onder de wind blijven
(schip dat te veel voor de stroom is
afgedreven)» —zal. m. halstea:; (zeet.j
hijsch^toestel aan boord.
ro n/a, f. smeirigheid; veroiuderde schurft
bij wol-dier; pijnboom-schors; zedeI
lijke besmetting, schriielheiid, kleinzie High eid; —eria, f. vrekkiigheid, kleinzieliigheiid; —oso, a. fam. min, elléndig;
schurftig
(ischaap); smerig;
kleiinzielig; vrekfoig.
røp/a, f. (kleedeiren, ,„goed"; ropa blanca,
wiit goed; de cama, bed-linnen; de
mesa, tafel-goed; sucia, vuil goed;
Vleja, met uien toieberedde ragout v»
gekookt osse-ylees!oji(; a, la ma,r, al wat
los is overboord; de levåntar ( kamer-japoin; morgen-of nacht-goed; busna ropa, persoon v. goed luiiteriijk; uitstekende
wijn; hombre de poca ropa, arm man,
ook waar weinig „bij ziit" a. a.; no
tocar al pelo de la ropa, niets met ee&
zaak te maken (willen) hebben; aclarar la ropa, de waach doen; —ablanqueria, f. handel in witte goederen;
—ablanquero. m. wit-goed-handela.ar;
—aje, m. lijf-goed; —avejeria, f. ,ua/tdragerij; — avejero, -a, m. f. nit drager;
—eria, f. uitdragerij; —ero, -a, m. f.
ihandelaar in. gemaakte kleeren; die
't toezicht op de kleeding heeft;
m. knecht voor 't wasch-goed; herder die de kaas maakt; veehoeder;
I
kle er-kast; —on, m. lang overkleed;
feest-gewaad in de kerk.
roque, m. kasteel. (schaak); —da, f.
rots-achtig ocfrd; =
—dal; —do m.
rots; —n.o, a» rots-achtiig; hard als
een rots; —ro, a> op rotsen gebouwd;
tusschen de rotsen groeiend of levend; —te, m. soort fijn gesloten
koor-hemd m. korte momwen; stamper,
laad-stok.
.
[kindje.
rorrø. m. farn. ingebakeird kind, baker|I ros^ vilten sjakootje rn. oorkleppen, vooir
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rueca

booger dan achter; —a, roas; naam:
Roos; ro ode vlek (op de huid); rozestrikje; de Flandes, water-vlierboom;
de Dsmasco, stok-roos;. del Japon, kamelia; montés, pioen-roos; (zeet.) nåutlca of de los vientos wind-roo<s;—
åceas, f. pl. roos-achtigen; —ada, f.
'ijzel;—ado, a. iroze; meit irozen* bereid;
—al, m. rozelaair; rosa! silvestre, wiilde
irozelaair; —ario, m. „raze-krans"; rij,
trits; soort sch ep-rad; fam. rugge-graat;
—ca, f. schroef; krans; kronkeling,
kring; de Arquimedes, schroef-molen;
de pan, broodkrans; hac£r la rosca del
gUgo, over al gemakkelijS: slåpen; fig.
fam. 't hof maken; erg néderig doen; hacerse una rosca, ineen-duiken; —con,
m. vergr. v. rosca, gesuikerd gebak in
een krans; —'eo, a. roos-kleurig; —
éola, f. „roode b o n d " ; —ero, -a, m. f.
plukker der safraan-bloem; —eta, f.
ro os je; irozét; Roosje; r o n d . g a a t j e op
't blad v. e. snaar-instrument; rood
koper; kompas (v. e. uuirwerk), klatmp;
roseta de espuela, wieltje v. e. spooir;
—etado, a. roos'-vormig; —eten, mvergr. v. rosa, irozét (a. e. zoldering),
romd gekleurd kerk-raam; groote • lintirozet; —ider, m. mijn v. rood 8ziilver
in Peru; inkairnåat; —o, a. roissiig;
a roso y velloso, omdooirdacht, door
diik en dun; — oli, m. likeur udt brandewijn, suiker en zoct vir.uchte-sap;
—ones. m. pl. huid-parasieten (v. diiier e n ) ; —queado, a. schroef- of kransvormig; —qiiete, m. ring-vormig .gebak je; —quilla, f. ring-vormig droog
koekje; fam. no isabe a rosquillas, QB
•lang niet aangenaam; —trituerto, a.
horsoh (v. gelaat); —tro, m. gelaat;
snavel; neb (v. e. scbip); dar en rostro,
uk de fooogte of hard toespreken;
rostroi a rostro, vlak tegenover ejlkaar;
hacer rostro, 't hoofd bieden; a rostro
firme. met indiruk-wekkeiid of vastberaden gelaat.
rot/a, f. pauselijk geirechts-hof; tribunal
de la Rota; todo va de rota batida, fet
is geen hoop meer; ook: kompas -stoeek,
koers; nederlaag; ook = rotan: —acion,
f, wenteling, draaiiing; —ativa, f. rotatie pers; —an of —en, rn. rotan; —
ena, f. schooiers-troep; —o, p. p. van
romper (breken)- a. gebroken; verscheurd; los-båndig; in lompen gekleed; no echar en sa co roto, in zdjn
dor knoopen; ir roto, haveloos gekleed
loopen; —onda, f. bak of achter-kast
(v. e. diligence); rot onde; cronde tempel
of. zaal; —'ula, f. knieschijf, kegelvormig tablétje; —ular v. tr. etikét;
=
ulata. f. verzameling etiketten.»

—'ule, m. etikét; åanplak-biljet; rapport a. d. paus over 't ondeirzoek tot
zaligverklaaring; —unda, f. rotonde (gebouw); —undidad, f, rondheid v. vfoajmen; —undo, a. rond (weigering, Jjpochening); —ura, f. breuk; opeining,
scheur, barst, gat; liederiijkheid, losbåndigheid; ook: pleiister tegen buidbarsten (bij vee); '•—urar, v. tr. voor
't eerst beploegen; raoiien (bosch).
roz/a. f. wieding, (het) lois-géwiiede, ojntgonnen iterrein om te wieden, wiedplaats; wrijving, vluchtige aanraking;
—ado, a. •half-bevroiren, gestremd; —
adura, f. ontvelling; wieding; —agante,
a. indrukwékkendj statig» —ar, v. tr.
wieden; ontvellen, schaven (de budd),
knabbelen, de topjes afvreten (vee);
'even aanraken; r. zich ontveilen; de
aebter-poot itegen de vooir-poot stooten
(paard); aanraking hebben met; een
ischijntje gelijkenis hebben; —nar, v.
intr. kraken, opknabbelen (vooaral met
begeerigheid); mompelen, murmelen;
—nido, m. geknapper, geknabbel, g e kraak (van 't eten v. dier en) 5 —no,
an. ezeltje; —o, im. onkruid en struiken
die men opruimt; die håndeliing.
ru, m. sumak-struik, beter: zumaque;
—an, m. Rouaansch linnen; —'beo,
a. rood-achtig; —bi, m. robijn.
rubi/a, f. meekrap; —aoea:s, f. pl. planten yoior iroode verf-stof; , —al, m.
meekrap-veld; lokaal waar men met
•meekrap verft; —cano, a. stekelharig
(wit hier en daar, paard); —cundez,
f. robijn-kleur; (geneesk.) roodheid der
huid; —cundo, a. hoog-rood, zie ook
— o ; —'n, m. == rubi, en: roest; —o*,
a. blond; —on, a. goud-blond (tarwesoort).
rub/lo, m. roebel; —or, pa. scbaam-rood;
—orizar, v. tr. doen blozen; de eerbaafheid kwetsen; r. blozen enz.; —
loroso, a. bescbaamd (voioiral yroiuw
of meisje).
rubr/ica, f. rood-aarde, nood krijt, roode
oker; iroode inkt; met rood gedjruktie
letters; paraaf, krabbel; pl. wets- of
liturgiscbe vo-erschniften; atntikelejn, afdeelingen, rubtrieken.
rubr/icar v. tr. van een paraaf voorzien.
Rue, f. Rok (fabellachtige vogel).
rucio, a. appel-grauw (ezel, paard); rucio
ro da do, girijs gespikkeld» m. naam
v. Sanebo Panza's.ezeL
ru d/a, f. r-uit (plant); mås conocido
que la ruda, bekénd als de bonte
Iboind; —eza, f. ruwheid; onbeschaafdheid; —imento, m. grond-beginselenf
—o a. ruw; onbeschaafd; onbeischoft.
rue/ca, f. spin -rokken; kromming; -^da,
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sabedor

i. rad, wiel; een ronde zee-visch; tudtgespreide pauwe-staart; sneetje, schijf(je); rueda catalina, wieltje dat het
vlieg-wieltje v. e. uur-werk in heweging brengt; tråer en rueda, verscheidene menscben oim zich heen
bezig houden; ande la rueda, ronde dans v. kinderen; —do, m. omloopend
opinåaksel o n d e r ! a. e. rok; mat v.
esparto-gras; a todo ruedo, wat er
ook gebeure; —go, m. verzoek; por
sus ru2gos, op zijn
(haar, hun)
verzoek of bede (dit laatste, sterker).
ruf/iån, m. koppelaar; eerloos m a n ; —
ianeria, f. koppelarij; —ianesco, a.
als een rufian; —o, a. rossig, roodharig; krul-harig.
rug/ido m. gebmul; geroimmel (in de
buik); —inoso, a. verrocst; —ir, y.
intr. brullen; kraken of piepen; r.
gefluisterd worden; —os id ad, f. ruwheid (v. oppervlak); ,—oso, a. ruw
(v. oppervlak); gerimpeld.
rui/barbo, m. rabarber; —do, m. gedruisch, leven (id.), geraas; gerucht;
mås es el rufdo qu? las nueces veei
geschreeuw en weinig wol; — doso.
a. luid-ruchtig.
ruin a. slecht; min, laag; boos-aardig;
kwaad-aardig; fam. minnet jes (v. lichaamsbouw); gierig; m. merg v. d.
punt v. e. kattestaart; —a, f. verval;
instorting; verwoestdng, vernieling; t e
grande gaan; (ruin)dad, f. slechtheid,
laagheid; vrekkighedd; —oso, a. bouwvallig; zeer nadeelig, met ondergang
dreigend of die verooirzakend.
rui/pontico vulgar, m. rabarber; —senor,
m. nachtegaal.
rul/ar, v. intr. rollen enz.; —o, m. r ol,
al wat rollen kan.
rum/bo m. koers (v. e. schip); wind-

streek; richting; het 32e v. h. kompas; praal; —bon, a.; —• —boso, a.
fam. gul; ridderlijk; —ia, f. herkauwing» —iador, -a, m, f. en a. herkauwend (dier); —iar, v. tr. herkauwen; wikken en wegen; —inante, a.
= —iante;—ion, a. die herkauwt; die
wikt en weegt; —0, m. eerste hoepel
i v. e. ton a. e. harer uitednden; —or
m. gerucht, gedruisch v. stemmen.
runfla, f. fam. sliert, rij, lange op-éenvolging (vooral v. goede kaarten bij
't spel); = —da f.
runrun, m. fam. gedruisch;; gegons,
getuit (der ooren).
runar, v. tr. van duig-kepen voorzien.
rupi/a, f. roepij; —cabra, f.; = —capra,
f. gems.
ruptura f. (heel- en geneesk.) breuk,
ånders; irotura.
ruqueta, mieriks -wortel.
rural, a. landelijk; economia rural, landbouwkunde.
rus, m. = ru = zumaque; —co, m.
steekpalm; ook: soort hei-kruid; —
—iente, a. rood-woirdend door 't vuur;
(Rus)ia, f. Rusland; — 0,-a, m. f. Rus,
Russin, Russisch; —'tica, f. (en rustica') ingenaadd (boek); —ticidad, f.
Jandelijkheid; boerschheid; —'tlco, a.
landelijk; boerseh; —tiquez, f. = —
ticidad; = —tiqueza. f.
rut/a, f. reis-weg; —ilante, a. goudglanzig (dampen v. salpéterig-zuur en
dit zelf); (poet.) fonkelend, strålend;
—ilår, v. intr. (poet.) fonkelen, schdtteren; — ' i b , a. gulden, goud-kleurig;
—ina, f. praktijk; sleur (in mdnder
goede zin); —inario, a. naajr de roe.-,
tine of de sleur; daarnaar handelend;
—inero, a. naar roetdne of sleur h a n delend.

rufiåti

5.
S (dssee), f. es, letter s; ook varkoirting
v. San, Santo, heilige; s. semi, half;
5 . S. Su Santidad Zijne Heiligheid; S.
M. Su Majestad, Zijne of H a r e Majesteit; S. S. S., su seguro servidor, uw
dienst-willdge; S. S., su servidor, uw
dienaar, dd..; S. Sud of Sur, Zudden.
såbado, m. Zatefdag.
saba/Iera, f. rooster v. e. spaar-oven?
—lero, m. elft-vissener;. '—lo, m. elft;
'—na, f. bedde-laken; 'altaar-kleed; såbana sania, heilige zweet-doek (v.
Christus); fam. se le pegan las såbanas, staat laat o p ; —na, f. natuuriijk weiland in Amerdka: pradirie»

—indija, f. kruipend dder; booze vrouw;
—near, v. intr. Am. de savanna afloopen om vee te zoeken a. a.; -^-nero,
m. Am. savannah-be woner; —nilla,
f. Mkentje; huishoud-goed,
-linnen;
hand-doek enz.; altaar-kleed; —non,
m. blaar, blein (v. winter -handen of
•væten); fam. corner como unsabanon,
eten als een wolf; •—tino, Zaterdag(s)-.
sab/edor, -a, m. f. kenner; weter; —er,
v. tr. weten; kennen; veirnemen; kunnen (wat men aanleert); es de saber,
men moet weten; saber una lengua.
een taal kennen; lo supe de éi, ik
vernam het van hem; saber de me-
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moria, of saber de cabeza, tuit 't (boofid
weten of kennen; , a saber, te weten,
namelijk; hacer saber, doen weten;
no sabe de la misa la media, weet er
niets van; no sé de ella, ik weet nåets
van haar at; intr. smaken; sabe bien
't smaakt goed; sabe mal, 't smaakt
leelijk; saber a. smaken naar, ruiken
(of rieken) naar; me sabe mal of
bien, het smaakt me niet of goed;
sabe mal, ook: 't is zeer onaangenaam
m. kennis, wetenschap; su gran saber,
zijn groote kennis.
sabi/damenie, adv. duidelijk, blijkbaar;
—do. a. die zijn wereld kent; die
veel weet; wel-gemanierd enz.; —
duna. f.1 wijsheid; fam. geleeirdheid;
naam v. h. Boek der Sptreuken; —
endas (a sabiendas) adv. willens en
wetens; —hondez, f.
waan wijsheid;
—hondo, m. f.
en a. die doet
alsof hij alles weet, zonder iets te
weten; —na f. juniperus sabina (plant,
afdrijf-middel); —nar rn. aanplant v.
sabina; —o, a. wijs; geleerd; m. -a,
f, wijze, geleerde.
sabl/2Z9, ,m. sabel-houw, -slag; geldafzetting,
-afschoioiering;
—e, m.
sabel; (wapenk.) zwart (ook: sabel);
—eador, m. Am. soldaat zonder andere vørdienste dan 't opsnijden over
zijn dapperheid in 't gevecht» —ear
v- intr. met de sabel schetrmen, slaan;
d e sabreuir luithangen» —ista, m. sabreiur, iem. die goed met de sabel
omgaat; f am. geld-afzetter, „flesschetrekker"; —on, m. groote sabel.
sabog/a, f. kleine elft; —al, elfte-net.
sabor m. smaak; pit, geestigheid; tintje,
tikje; —eamiento, m. smaken, gendet e n ; —ear, v. tr. met aandacht en
genot . proeven, ook om te zien of er
iets bij moet a. a.; aanlofcken; —ete,
m. bijvoegsel om smakelijker te m a ken; lekker bij-smaakje.
Sabdy/a, f. Savoye; (saboy)ano, -a, m. f.
en a. Savoyaard, Savooysche, Savooyseh.
[hartig.
sabroso. a. smakelijk; pittig, geestdg;
sab/ue&o -a, m. f. speurhond; —*ulo, m.
grof zand; —uloso, a. zandig; —-urra,
f. „vuile rnaag."
sabuco, m. vlierboom, =
sauco.
sac/a, f. vervoer (v. koopwaren), uitvoer;
zeer groote zak; ukhaling, trekking (loterij, wissel); (rechtst.) eerste afschrift;
esiå de saca, 't wordt verkocht, is te
kdop; fam. huwbaar; —abocado of
—abo.cados, m. doorslag, uitslag-ijzer,
-machine; iem. die altijd slaagt en zijn
middelen die hem daartoe dienenj —
abotas, m. laarze -trekker; —abuche,

sacarmo

m. bas-bazuin, trombone; —acorchos,
m. kurke-trekker; —adilla, f. kleine
klop-jacht, jaicht-partijtje; —adinsro of
—adineros, boere-bedrog; —ador, -a,
m. f. uithaler; trekker (v. e. wissel);
—adura. f. ronde uitsnijding (a. d.
hals v. e. kleed); —afilåsticas, m.
aftrekkeir, krasser (a. e. kanon); —
afondb, m. bodemtrekker, sehroef-oog,
kogel-tang, schroef- of oog-bout; —
afuegos, m. pl. Fil. lueifers; —
amanchas, m. vlekke -wegmaker (v.
kleederen); — amiento, m. vervoer;
overbrenging, wegneming of uiithaling;
—amuelas, rn. tande -trekker; wat de
tanden bederft; —apelotas, m. aftrekker, krasser, kogel-trekker; iem. tiit
de heffe des volks; — apotras, rn.
fam. slecht arts.
sacar. v. tor. uithalen, uiitbrengen, voor
den dag halen of brengen; af halen
(iem.); ten dans vragen; uittrekken
(doorn a. a.); trekken (wissel, lot);
uitzonderen; una copia, een afschrift
maken; a la vergiienza, aan de kaak
steilen; a luz, het licht doen zien
(werk); al campo, op 't terrein roepen,
om te duelleeren; de borra dor, in 't
net schrijvsn; pajas, strootje trekken;
de pari alis, uit de nood redden; de
pila, ten doop houden; de quicio, zijn
geduld doen verliezen; de su paso,
iem. zijn karakter geweld aandoen;
en claro, duidelijk uiteen-zetten; fam.
el alma of el corazan of las entranas,
tot zijn laatste cent ' afzétten; ook
woedend dreigen; el pie del lodio, erboven-6p-koimen; el vientre de mal
ano, zich eens te goed doen na lang
våsten; en hombros, op de schouders
(weg-)dragen, mit gévaar redden; en
limpio, er duddelijk uit aileidén; fruto,
baat hebben; fuerzas de flaqueza,
van de nood een deugd maken;
la cabeza a la ventana, 't hoofd uit
het raam steken; la cabeza, zich vertoonen, kijken; la cara por otro, het
voor een ander opnemen; la espada,
d e degen trekken; la lengua a, beleedigen, hoonen; los pies de l i s alforjas,
de luiheid afsehudden; sa co la mia,
ik ga ervan tussehen; sacar verdadero,
bewijzen dat iem. waarheid spreekt,
d e luiheid afschudden; de sus casillas,
't geduld doen verliezen; por la pinta,
naar 't uiteriijk a. a. herkennen; raja,
eenig profijt trekken; la cuenta, de
rékenijng opmaken; le ha sacado muy
bien, heeft hem zeer goed getroffen
(op .portret).
saca/rino, a. suiker-; —roso, a. suikerachtig; -isillss y sacamuertos, m. farn.
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teater-knecht voor d e dienst binnen;
—suelos, m. = —fondo; —tapen, m.
=
— corchos; —trapos, m. wisscher
(v. e. geweer).
sacerdo/cio, m. priester-schap; —te, m.
pirdester; —tisa, f. priesterés. .
saci/able, a. verzadigbaar; —ar, v. tr.
verzådigen» —edad, f. verzadigdheid.
saco, ni. zak; lange overjas zonder
tadlle; plundering; no echarlo en saco
roto, in 't oor, knoopein; la codicia
j o m p e el saco, wie 't ondeirste mit de
k a n wil hebben, krijgt het lid op zijn
aue-us.
sacr/a, f. plaat onder glas, rechts v. h.
akaar, waarop de woorden die de
lavabo-plechtigheid vergezeillcn; dergelijke plaat, links, voor *t evangelie
v. Johannes a a n 't einde der mis;
amental, a. sakramenteel, v. h. sakrament; —amentar, v. tar. de sakratmenten
toedienen; — amentario, a. en m. kett er (sch), in zake 't Avcwidmaal; —
amente, adv. =
sagradamente? •—*
amento. m. sakrament; Santo Sacramento Heilig Sakrament; administrar,
recibir los sacramentos, de sakramenten toedienen, ontvangen; fam. es
incapaz de sacramentos, 't is een
aarts-domkop; —ificadero, m. offerplaats; —ificadcr, -a, m. f. offeraar;
de (op^offert; —ificar, v. tr. (op)offeren; r.; —ificio, m. 6ffer; opoffening;
•—ilegio, m, heilig-schennis; —Hego,
a. 'heilag-schehnend, die heilig-s<chennis
pleegt; ontwijdend; —ismoche of •—
ismocho, m. als een koster in 't zwant
gekleed, maar haveloos man; —ista,
m. hij die een prove of prebénde ge *•
naamd sacristania bezit; —istan, m.
koster, kerk-bewaar der; kussentje om
de heupen op te vtillen en de rokken
op t e houden, = tontillo; —istana, f.
kosters-vrouw; opzichterés over de sakristie; —litania, f, kerk-be wa arder sch ap; zekere prove of prebénde; —
istia, f. sakristde, kosterij; vertrek voor
't kerk-gereedsichap; wat daar in is;
fam. m a a g ; —o, a. geheiligd, heilig,
gewijd; hueso saero, heilig-beentje; —
osanto, a. aller-hedligst.
sacud/ida^ f. schok; i(dooreen-)schudding;
stoot; fam. flink istaindje; „pak"; —idoj,
a, heftig,, ruw; onhandelbaar; m. een
dans-pas» —idor, m. schudder; werktuig om .(mt) te schudden, het stof
t e verwijderen; —-idura, f. schudding;
afstooting, versmading; —ir, v. tr.
schudden; dooreen-schudden; uitkloppen; aifranselen; sacudir el polvo a
alguno, iem. een pak ransel geven
(ook sacudir ei bulto); r. ook: zich

saja

ontdoen v. e. lastig mensch, v. e.
verplichting, van zich afschimven enz.
sach/a, f. wieding; —adura, f. wieding,
wiedsel; —ar,, v. tr. wieden; —o, m.
wied-ijzer, schoffel.
saet/a, f. pijl; fig. wonde in 't hart;
kompas-naald; wijzer v. e. uuirwerk;
punt v. e. wijn-rank; Pijl (noordelijk
sterre-beeld); fam. echar saetas, razen, tieren, aangaan; scherpe hatelijkheden zeggen; —azo, m. pijl-schot;
—ear, v. tr. met pijlen beschieten»
—era, f. fig. trap-venstertje enz.; —
ero, m. boog-schutter» a. van de
le ngt e v. d. korf (ho ning -ra at); pij 1 -.
—i a, f. Levantijnsch schip; smal vénstertje» —illa% f. yerkl. v. saeta; wijzer
v. e. horloge; pl. iof-zang der missionarissen; —ln, m. water-loop v. e.
(molen); soort glad satijn; spijkertje
zonder kop.
tøg|/a, f. toovenarés; — acidad, f. §(djierpzinnigheiid; tscherpe rauk v. e. jachth o n d ; —ati, m. soort dun wollen
weefsel (lijkt op serge)» —az, a.
scherp-zinnig» —ita, f. (meetk.) pijl;
—itaria, f.
pijl-krudd» —itario, m.
Boog-is dratter; —oma, f.
(bouwk.)
maat.
sagr/ado, a. heilig; gewijd, geheålagd;
sagrada Escritura, Heilige Schnift; m.
heiligdom; plek waar een misdadiger
veilig i s ; —ario, m. aller.-heilags te
(i. e. kerk); relieken-kamer; fig. toevluchts-oord, onschendbare plek; kapel die als parochie-kerk daent in
eenige katedrale kerken.
sahorn/arse, v. r. zich ontvellen» —o$
m. ontvelling.
sahu/mado, a, verhoogd v. smaak, verbeterd v. kwaliteit, geparfuimeerd; —
mador, m. -a, f. reuk-werk-verkooper,
-ster; —madura, f. geur;ig-making; neukwerk; —mar, v. tr. geiurig-maken; —
merio, m. reuk-werk, geur; geurig dets;
geurig-making; = ~ m o , m.; —quillo,
m. water-vlier-boom.
sai/n, m. diere-vet; walvisch-traan; vuil
op goed of hoed; (sai)nar, v. tr. vetmestenj —nete, m. verkl. v. sain;
lekker hapje; die een, spijs lekker
maakt; het pititige van iets; aanlokkiing; volks-tooneel-situkje in éen bedrijf; bijzonder versdersel; (sal)nq, m.
soort Guineesch biggetje.
j
saj^a, f. insnijding, = —adura; —ador,
m. die een insnijding Jii 't vleesch
maakt, die aderlaat» —adura, t. insnijding; scheur in de lengte; diepe
barst; —ar, v. tr. de huid insnijden,
openhalen; —on, -a, m. f. en a. Sakser, Saksisch(e); —onia, f. Saksen.
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salitrado

zet-gebied; verkoop; opkomst (v. zon,
sal, f. zout; geestigheid; eehar en sal,
maan, tooneei-speler); de diiicil salida,
inzouten, pékelen, fam. bewaren, uitslecht verkoopbaar; salida de vaies,
• steilen; poner sal en la mollera, dooruitgift v. waarden; abnrse salida, zich
halen, de les lezen; se ha hecho sal
een doortoeht banen; —dzo, a. • =
y agua, alles is weggesmolten; •'—a,
saladiza; —-do, a, bukengewoon udt -ste f. zaal; ontvangkamer; de espera,
kend; —ente, a. gel. uit-stekend; m.
wachtkamer; de apelacion, hof v.
Oosten; uitsteeksel; —ficable, a. makberoep; del crimen, oredhtbank in
kelijk in zout o m te zetiten; —ficaci6n,
krirnineeJe zaken; hacer sala, in
f. zout -vorming, omzetting in zout;
voldoend aantal aanwezig zijn om
—'n, m. zout-zdederij en = salero 2;
rechts-zitting te houden enz.;—acldad,
—na, f. zout-mijn, -groeve, plaats v.
f. on-tuchtiigheid; —adar, m. zoutzoutwinning; —nero, m. zout-ziedér,
bekken; onvruchtbaar land (door zee-handelåar; —no, a. zout-houdend.
water); —adero, m. plaats waar inen
varkens -vieesch enz: inzout; —ado, a.
salir, v. intr. uitgaan; uittreden; uitsteken;
gezouten; hariig; geestig, pittig, opgevoor den dag komen; opkomen (zoo,
wekt» —ador, -a, m. f. inzouter; ook
maan, tooneei-speler), aftrek vinden;
==s —adero; —adura, f. inzouting; —
vertrekken; .afvaren; voortkomen (uit,
amandra, f. salamander» —amandria,
de); komen • (op, a, = kosten); uitf. = salamanquesa; —amanquesa, f.
komen (o.p, a: weg, pad); por alguno,
st er-hage dis» —amanquino, a. = salvoor iem. opkomen; .a campana, uitinantino;—ar, v. tr. (in)zouiten; in \
trekken (troepeji); al campo, naar
zout zetten, pékelen» —ariar, v. tr.
buiten (naar 't land) gaan; a gatas,<
salariéeiren»
—ario, m. traktement;
op handen en voeten weg-kruipen ;
loon; vergéldimg: —az, a, on-tuehtig,
fig., zich met moeite ergeiriis udt redde»;
onkuisch» —azon, f. pékeling, in-'tlo que ha hecho le saldrå algun dia
zout-zetting; pekel-vleesch of -visch
a la cara, wat hij gedaan heeft, zal
a. a.; inzout-tijd.
:
hem eenmaaJL berouwen; al camino,
op de weg overva^len (iroovers); al ensalbadera, f. strooi-zandkoker.
cuentro, tegemoet gaan; al paso, tegensalc/e, m, wilg; —eda;, f. wilgen-boschje;
komen; le saldrå caro, 't zal hem
= -^edo, m.
duur te staan komen; con la suya,
salchich/a, f. braad-wotrst, saucijs; (mil.)
ten slotte zijn zin krijgen; de juicio,
lange takke-bos; mijn-lont; —erla, f.
het verstand verliezen; de madre, unit
spek-slagerij; woarste-makerij; —ero,-a,
haar oeveris treden (rivier); de sus
m. f. spek-slager, worste-maker» —on,
casillas, zijn geduld of gewone kalmte
m. groote saucijs; dikke takke-bos [
veirliiezen, uit zijn slof sichieten; de rrianvoor de bressen.
tsllas,
op eigen wieken kunnen drijven;
gald/ar, v. ter. afbetalen; saldar la caja,
de su paso, zich te budt en gaan; le
de kas opmaken» •—-o, m. m. restantsalieron los colores al rostro, kreeg
rékening, saldo; (rechtst.) bijslag; som
een kleur; esta calle sale a la plaza,
die terug-betaald moet woren (omdat
deze straat komt . op de mart udt;
.med me er heeft gehad dan zijn aan- i
ha salido mal la cuenta, 't is hem
deel bij ruil of verde eling).
slecht bekomen, heeft zich mis-resale dizo, m. krans- of druip-lijst (a. e.
kend; salir de laguna y caer en
muiur); —gar, m. plaats waar men
mojado, van de wal in de sloot raken;
yee in 't veid zout geeft» —p, m.
salir
por fiador, borg zijn; a salga lo
sålep (zetmeel nit geneeskr. woirtel);
que salga of lo que saliere, wat er
—ra, f. bak waarin zout voo<r 't vee;
ook gebeure; salir mal, mis -kikken;
—ro, m. zout-vat; zout-pakhuis;, fam.
salir bien, gelukken? r. udtvloeien,
pdttigheid, bevallighiead (v. e. vrouw of
ukloopen.
meisje); —roso, a,, pittdg, bevallåg,
geestig; —sas, f. pl. rønnen v. d. foridle
sali/trado, a. uit salpeter samen-gesteld»
der Vdsitaitie; —ta, f. vooir-zaaltje;
—tral, a. salpeter -houdend; —tre, m.
ihof v. beroep.
salpeter» •—treria, f. bereidplaats v.
salpeter? —trero, -a, m. f. sålpétersalg/ada, f. zee-melde: dwerg- of teenbereider; —troso, a. = — t r a l ; — v a ,
wilg; zijn twijgen (teenen); = N —>
f. speeksel; —vaci6n, f. speeksel-vloed;
adera; —o, m. id. ie pres. ind.* ak g a
—val, a. speeksel-: glåndula salival,
nit; —uera, f. aanplalnt v. teen-wilgen,
speeksel-klier; —var, v. intr. kwijlen;
= mimbrera en mimbral,
—vazo, m. spuugsel; — veras, f. pl.
sali/da, f. uitgang; vertarék, afvaarit; ukknobbeltjes op 't bit; —voso, a. speekgaan; (v. d. school enz.); uitval; (krachsel -achtig; kwijlend,
tige weerlégging; uitfcomst; afloop; af- |
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salm/a, f. o-ude tonrie-maat; —antino,
-a. m. f. en a. be woner v. Salamanca,
SaJamankaaseh; —ear, v. intr. psalmen
zingen; opdreunen; —ista, m. psalmdichter; psalmen -zanger; —o, m. ps alm;
—odia, f. psalrn-gezang; eentonig opdreunen der psalmen; eentonåge dream;
—odiar, v. intr. =
—ear; —on, m.
zalm; —onado, a. zalm-kleurig; —
onste, rn. zee-barbeel; —ore jo, m.
konijnc-saus (sterk gekruid); —uera,
Jf. pekel.
salo/bral, a. = —breno, m / o o k : ziltige
bodem; —bre, a. ziltig; —breiio, a.
zoiut-deelen beva/fctend (grond); —ma,
f. gezang der matrozen bij 't samen
hijschen; —mar, v. intr. gezamenlijk bij
't hijschen zingen; —mo, m. pekel vleesch; —*n, m. saloji.
salp/a, f. naam v. e. zeevdsch; —icadura,
f. bespatting; —icar, v. tr. bespatten;
vhichtig langs gaan, te hooi en te
gras behåndelen; —icon, m. soort
ragout met azijn en ve el kruiden;
vleesch-slå; alles wat in kleine stukjes
gemaakt is; —imentar, v. tir. met zout
én peper bestrooien; —imienta, f.
mengsel v. peper en zout; —resar, v.
tr. vleesch inéen-drukken in 't pekel vat en er laagjes zout tussenen doen;
—ullido, m. huid-udtslag» —ullir, v.
intr. uitslag vertoonen (huid)., zie sarpullir.
sals a, f. saus; salsa de San Bernardo,
eet-lust; —edumbre, f. gezouten of
ziltig zijn; —era, f. saus-kom; —ero,
m. en a. voor saus geschikt (kruid
a. a.); —ifi, m. boks-baard.
salta/banco, of saltabancos, m. kwåkzalver, kunste -maker; poppekast -ver tooner, spel-baas; goochelaair; lawaaierig m a n ; —bardales, m. waag-hals
(die telkens gevaar loopt); —barrancos, m. boodschap-looper in alle weer
en wind; —cabras, m. soort slang;
—charquillos, m. jong-mensch m. ,e.
springerige gang, fat; —C;6n, f. sprong;
springen; dans; —dero, m. hooge plejc
vanwaar men spr»ngen kan; waterstraal; estar al saltadero, op 't punt
staan van bevorderd te worden (in
rang); —dizo, a. stuk-språngend; —
dor, -a, m. f, springer; —dura, f.
afspringend stuk steen; —montes, m.
sprink-haan; —paredes, m. = —bardales; —r, v. tr. en in tr. (over^springen; over-slaan; un foso, over een
skrøt
springen;
sobre un caballo,
op een paard springen; la polvora
hace saltar las minas, het
kruit
doet de mijnen springen; a la comba,
tO'Uwtje springen; a los ojos, in 't
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oog springen; a las nubes, opstuiven;
en tierra, aan wal gaan; le saltan las
la grim as, krijgt de tranen in de oogen;
le saltan los ojos, kijkt zijn oogen
uit; andar a la que salta, de vrouwen
naloopen; —r:lo, m. oaide Spaansche
d a n s ; —rin, -rina, m. f. danser, -es
(die springt ondetr 't dansen); jongmensch dat huppelend loopt; woelig
en onverstandig jongmensch; —rregla,
f. zwei, hoekmeter; —triz, f. (koorde-)danserés; — tumbas, m. arme geestelijke.
salt/eador, m. struåk-roover; —eamiento,
m. straat-aroof, diefstal op de wegen?
—ear, v. intr. rooverij-plegen, een roovers-leven leiden; van de hak op de
tak springen; tr. overvallen; te hooi
en te gras doen; —eo, m. aan val,
aanrandmg, — —eamiento; —erio, m.
psalm-boek; roze-krans v. honderdvijftig kralen voor even-zooveel Ave
Maria's; psalterion (snaar-instrument);
—ero, a. in de .bergen levend, wild;
—imbanco of —imbanqui(s), an. = •
—abanco; —o, m. sprong; roof, diefstal; Am. Cuba en Arg. waterval;
de labo, sloot a. h. einde v. e.
la an; mortal, „ salto mor tale";
dar
saltos,
sprongen
doen,
huppelen,
springen v. vreugde; andar a saltos,
met sprongen vooruitgaan, met horten
en stooten; —on, m. groene sprinkhaan; a. met sprongetjes loopend; pl. •
a. uitpudlend (oogen).
salu/bre, a. gezond (goed voor de gezondhsid); —bridad, f. gezondhedd (v.
e. kichtstreek enz.); —d, f. gezondheid; heil; ziieleheil; —dable, a. heilzaam; gezond; —dador, m. die links
e n rechts groet, die gaarne groet;
kwakzalver; —dar, v. tr. "(be)groeten;
uiitrospen (vorst a. a.); saluut-schoten
doen; —do, m. groet; begroeting;
salvo (v. geschut).
salu/mbre, f. roode schimmel op zout
(flor dé la sal); —tacion, f. groet,
begroeting; eerste deel v. e. preek;
salutacién angélica, het Angelus; —
tifero, a. heilbrengend, en =
—
dable.
salva, f. salvo; langwerpig schoteltje,
eed, plechtige belofte; gewaagde onschulds-proef; fam. hacer la salva,
dronk instellen a. h. einde v. e.
maakijd; gastar la polvora en salvas,
zijn krudt verschieten; —cion, f. redding, ontkoming; uitkornst; behoud;
verlossing (der ziel), ziele-hedl; —do,
m. zémelen; —dor, -a, m. f. redder;
verlosser; Verlosser; —-guardia, f. vrijgeleide; vrij-stelling v. plunderdng; be-
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scherming; m. eskorte; —jada, f. =
—jeria; —je^ a. wild; woud-bewonend;
woest (land-streek); m. f. wilde; —
jeria, f. menschen-schuwheid; daad
of woord v. e. onbeschaafde; —jeas,
f. wildhedd; schuwheid; onbeschaafdheid; —jina, f. wild dier; ombereid
diere-veilen; —jino, a. van een wilde,
a. met een wild-smaak eraan; —
mento, a. redding; puerto de salvamento, toevluchts -oord, vlucht-haven;
=
—miento, m.5 —r, v. tar. redden;
verlossen; zalig maken; (groote moailijkheid) overwinnen; zalig woorden; r.
zich redden; izich (Uiiit de voetesi maken;
springen over; vlak langs gaan zonder
aan te raken; afleggen (afstand); vermijden, (bezwaar of moeilijkheid); prøeven (eten of .„, drinken v. e. vorst);
aan st eind zetten wat er bijgevoegd
of doorgehaald is; de onschuld gerechtelijk bewijzen van; intr. er le vend
afkomen; —tela, f. voe,t-A hand-ader;
vertakkingi v. d. laurm-adeir, die naar de
rugj v. d. Iiand gaat.
salv/e, f. salve (R.K.)5 —ia, f. salie
(plant); — illa, f. lang-wérpig schoteltje; —o, adv. behalve; behoaidens, miet
voorbeboud van; mits; buiten gevaar;
estar en salvo, buiten gevaar zijn;
Isano y salvo, gezond en wel; a su
salvo, op uw risico; salvo error, vergisssing voorbehouden; —oconducto, m.
vrijgeledde; —ohonor, m. f am. aeh'terste.
sajl/adura, f. wieding; —ar, v. tr. wieden
(bouwland);
—ete, m.
wied-ijzer,
schoffel.
§ama/go, m. onbruiikbaar deel v. timirierhout; —ra, 17 vrueht v. d. olm, de
esch enz.
samb/enito, m. boet-kleed; aanplak-biljat
a. d. berken, waairin nåmen en straffen der veoroordeelden; fig. schandvlek;
—uca, f. een snaar-instrument; —umbia, f. Am. Cuba, soort rum m. Sp.
peper; P. fam. rommel-zood.
sam/psuco, m. (plant) marjolein; —uga,.
f. dames-zadel met leuning, == jamuga.
san, a. verkoirt v. sartto, heilig; —^able^
a. geneeslijk» —ador, -a, m. f. en a.
genézer, genézend;—'alotodo, m. fammiddel tegen alle kwalen» —amente,
adv. oprecht en te goedeir trooiw, gez o n d ; — a r , v. tr. en intr. genézen; —4
ativo, a. genézend; —cién, f. isanktie,;
goedkeuring; —cionar, v. tr. sanktioneeren; goedkeuiren; —cochado, m.
Am. P . . hutspot, zie sancocho; —
cochar, v. tr. doen opkomen om beter
te bewaren, opwellen (vleesch, groente); —cocho, m. Am. S. C. vleeschnat

sanguaza

m. vleesch, yuca, pisang of jonge
maisf in de aar.
Sancho, m. Sancho (ook naam v. ,d.
schild-knaap v. Don Quijote); al buen
callar Haman Sancho, al te veel praten
is verkeerd; con lo que S. sana D o mingo enferma, de eéne zijn nood is
de ander zijn brood.
sand/alia, f. sandaal; —alino, a. sandelhouten, sandel-hout-kleurig; —'alo, m.
isandel-houit; munt (plant); — åraca, f.
isandaråk (soort gom); rood zwavelarsenik; —ez, f. onnoozelheid; —ia,
(f. water-meloen = badea; —ar, m.
water-meloene-veid; —io, a. onnoozel,
onervåren; —unge, f. fam. pittighedd,
igeestigheid; —unguero, a. fam. pLttdg,
geestig.
sane/ado, a. vrij, gereed, onbezwaard
(goed); —amiento, m. borg-stelling;
yrij -making; vruchtbaar-making; —ar,
v. tr. borg-staan voor; verhélpen, her(steilen; door afwåtering vruchtbaar
maken; vrij-maken (goed).
sanfrancia, f. fam. ruzie.
sangley, m. en a. Fiil. Chinees die
handel-drijft.
sangr/adera, f. lancet; kom vioior 't bload
(bij ader-lating); geul (tot afvoer of
bevlbeiing); —ador, m. heelmeester
die aderlaat; uitlaat-gat (v. vocht); —
adura, f. adedating; afvoer- ol bevloeiings-geail; = —^^ia3: —ar, v. tr. aderla-.
ten; afvoer-geul maken tot bevloeiing of
wat er-afvoer; laten inspringen (regel
druks); intr.- bloeden; —aza, f. slecht
bloed; •—e, f. bloed: sangre f ria,
koel-bloedigheid; a sangre fria, koelbjo-edig;
tener sangre en el ojo,
goed man v. zaken zijn, zijn plichten
behoorlijk nakomen; tomar la sangre, eerste verband op een wond
leggen; le hace mala sangre, het
zet hem kwaad bloed; —ia, aderiating; bevloeiJngs - of afvoer-geul; binnen-kant v. d. élleboog; geld-afzetting;
drank v. roode wijn en citroen» —•
iento, a. bloedig; wreed, bloed-doirstig.
sang/uaza, f. = sangraza; —iiefio, m.
kornoslje-boom; —uesa, f. framboos;
—ueso, m. framboze-strudk; -—iiifero,
a. gel. bloed-bevattend; —-ufficacion,
f. gel. bloed-vorming; —uijuela, f.
bloedzuiiger; uåtzuiiger; —uinaria, f.
duåzend-knoop (plant, stelp-middel; —
uinsrio, a. bloed -doirstig, wtrøed; bloed(roode
sinaas-appel);
—uineo,
a.
bloed-kleurig;
bloed-;
vol-bloedig;
saingtudnisch (v. temperament); bloedvermeerderend; •—uino =
sangulrieo, en kornoslje-boom; ook wegedoorn; —uinolento, a. (geneesk.) met
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wacht-woord (naam v. e. heilige); albloed erin (spuwsel); —uinoso, a. van
zarse con el isanta y la limosna, alles
bloed; —uinuelo, m. = sangiieno; —
iiisorba, f. (plant) pimpérnél» —ilja,
voor zich nemen; a santo tapado, in
f. bloedzuiger.
stilte; dia de to dos santos, Allersan/icula, f. breuk-kruid (plant); —idad,
hedligen» —olina, f. oiprés -kruid; —
f. gezondheid (b.v. van X klimaat);
—on, ni. Mohammedaansche vrome,
boieta de sanidad, bewijs v. gezondheilige; buichelaar; —oral, rn. boek
heid; junta de sanidad, gezondheids der heilagen-legenden; handleåddng vooir
komimissde; —ie, f. dunne etter;
=
de dagelijksche dienst, voor 't koor—ies, f.; —ioso, a. étterend, ettergezang (R. K.); —uario, m. helligdom;
achtig; —itario, a. gezondheids-; —|tniHeilige der nedlagen; fig. kerk, priesgueleno, a. ornstreeks Sint-Michiel (29
terschap, heilige zakenJ —ucho, a.
September) geploikt» —0, a. gezond;
=
—urr6n, a. dweep-ziek vroom,
recht-schapen; zfuiveor; sano y salvo,
steeds biddend; m. -a, f. fig. femegezond en wel; —sanita, f. lieveheerslaar, -star» —urroneria, f. femelarij;
beestje.
schijn-heiligheid.,
sant/abifrbara, f. (zeeO krudt-kamer; —
san/a, f. hard-nékkigheid, vurig yeslangamente, adv. op heilige wijze; fam.
en . naar wiraak; opgekropte wrok; Is
oprecht; (kon.) onnoozel, dom; —
tiene saiia, koestert wrok tegen hem;
anderino, m. -a, f. en a. (bewoner,
—oso, a. = —udo, a. prikkelbaar;
-ster) v. Santander; —elmo, rn. -Sinitonverzoenlijk; haat-dragend.
Elmus-vuair; —ero, -a, m. f. opzichter
sap/ån, rn. Fil. sapan-hout (verf-stof);
over eenzame kapel of kluizenarij;
'—ido, a. smakelijk, hartig; —0, m.
altijd biddende vrome; —iago, i. oorpad(de); fam. echar sapos y culebras»
logskreet uit de tijd der Mooren enz.:
razen tegen iern.; zijn veirontwaardiJSantiago y cierra Espana!; m. aanval;
ging Menten over afwezige; pisar el
—Sagusno, a. tfegen Sint Jakob geplukit
sapo, laat opstaan; —onåceo, a. zeep(vruchten, 25 Juli); —iamén, m. fam.
achtig; —onaria^ f. zeep-knudd, •-woartel;
•oogenblik; —idad, f. heålgheid; Su.San—oniHcacion, f. zeep-vorming; —onitidad, Zijne Heilåghedd (de Pauis); —ifilicar, a. tot zeep maken; —orifero/,
cacién, f. heildgiing; heilag -making; vriiea. smaak-gevend.
ring, e e d n g , ån-acht-name (der heilige
saqu/e, m. (het) uitslaan v. d. bal (bij
dagen); —ificador, a. heildgend; espi»
't kaatsen); die hem ukslaat; punt,
ritu santificador,
heiligende geest;
streep van waar geworpen; — eador,
g r a d a santificadora, heiligende ge-a, m. f. plunderaar? —amiento, m.
n a d e ; m. heiljg-maker; —ificar, v.
==» —eo; —^ear, v. tr. plunderen; geld
tr. heilagen; < 'eeren, vieren; verontafzetten; —eo f m. plundering; —ero,
schuldigen, reichtvaardigen; •—iguada,
m. zakken-verkooper, -maker.
f. het slaan v. e. kruis, in: para of
sar/agiiete, m. huiselijk avond-partijtje
por mi santiguada, op mijn woord; —
m. of z. dansje; —ampion, m. måzelen;
igiuadera, f. (*t) knaisen-slaan- enz. als
—ao, m. groote avond-paartij; galaeen santiguador; -r-iguadero, m. -a, f.;
receptie.
= —igiuador, m. -a, f. kwakzalver (die
sarcas/mo, m. sarkasme; —'tico, a. sarmet het slaan v. krudsen en pirévelen
kaistisch.
genas; —iguar, v. tr. een krins slaan
sarco/cele, m. (heelk.) taelbal-gezwel;
en gehédem zeggen over zieke; fam.
—cola, f. vleesch-lijm; —'fag©, m.
om de ooren slaan; r. een kruds
sarkofåag; praal-graf; - r n a , f. (heelk. , )
slaan; —fsimo, -a, a. aUerheilgst:, zeear
vleesch-gezwel;
—matoso, a.
(id.)
heilig; el santisjno, het heddige sakravleesch-gezwel-achtig?
—'tico,
a.
ment; —0, a. heilig; el Espiritu santo,
vleesch-vormend.
de Heilige Geest; un panto hombre, een
sard/a, f. soort kleine zee-viseh; —esco,
heilig man ;{deugdzaam enz.); no saber
a. van Sardinié, Sarddisch; v. e. hit
a qué santo encomendarse, geen aaad I
of ezeltje; fam. stug, onhandelbaar;
rneer weten; el santo del "dia, fig. de |
m. ézeltje; —ina, f. sardijn; sardinas
m a n v. d. d a g ; el P a d r e Santo, de Hei- i
arenques, bokkiing; fam. eitar como
Idge Vader (de Paus); dar el santo, 't I
sardinas en banasta, opeen-gepakt zitwachtwoord udtgeven; santa palabra,
ten, s t a a n a . a.; —inel, m. metsel-werk
groote wboord; santo y sena, wachtv. op zijn kant gezette baksteen; —
woord; si es asf, santas pascuas,
—inero, -a, m. f. viseh-boer, -vrouw;
als 't zoo- is, in vredes -naam; si es
a. sardijne-; —ineta, f. stuk dat men
asf, santo y bueno, als 't zoo is, dan
v. een kaas afsnijdt als men ze
is alles best; m. heilige(beeld); (mil.) |
in de yorm doet; pl. galons op de
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mouwen der soldaten; —:o, m. soort
kornalijn (edel-gesteénte); —o, -a, m.
f. en a. Sardiniér, Sardi(ntt>scri(e);
—onia, f. water-hå nevoet; —6nica, f.
= —onice, f. bruin-roode agaat; —
ønico, a. hoomend-spott end, sardonisch;
= —onio, m. = —onica; = —onique m.
tearg/a, f. serge,, saai; beschilderd behang-doek; soort teenwilg; —al, m.
aanplant of groep v. teenwilgen (sargas);
—azo, m. zee-gras; —enta,
f.
=
sergenta,
en lange helle baard; —entear, v. intr. als onder-officier optreden, kommandeeren; op de
toon v. e. onder-officier spreken, ed-^
schen; lastig vallen; regelen, bevéien;
r-^enterla, f. afrkhiting dooir onder officier»
—entia, f. sergeant-schap,
graad. v. onder-officier; —ento, m.
sergeant, onder-officier; mayor, rnajoor; mayor da la plaza, plaats-majoor; —o,- m. harder (visch); sargo
voUdor, vliegende visch; —uero, m.
serge- of saai -fabcriekamt, -koopman;
—ueta, f. fijne saai of serge.
sarm/entar, v. tr. snoéien v. wijn-ranken?
—entera, f. snoeiing deir wijn-ranken;
plaats waar men de wijnnranken bewaart» —entoso, a, Vank-achtig, -vormend; —iento, rn. wingerd-rank.
sarn/a, i. schurft; hevig verlangen, dolle
lust; fam. no le faita sino sarna que
rascar, heeft alles naar wensch en
klaagt nog; sarna con gusto no pica,
wat men met genoegen doet, is nieit
lastig; sarna perruna, bonde-schuirft;
—oso, a. schurftig.
sarpullido, m. huid-uitslag; kleine zeer
roode puistjes, dicht op elkaar; fig.
vlooie-beten; —ir, v. tr. pukkels veroorzakenj ir. met pukke Is bedekt zijn;
fig. door de vlooie n gebeten woirden.
sarr/acén : co, a. Sarraceenseh; — aceno,
-a, m. f. en a. Sanraceen, -sche, -sch,
(Spaansche) Moor; —acina, f. gevecht
vans veien; —ia, i: soort biezen net om
stroo» te vervoeren; —illo, m. gereutel
(v. e. etervende); a r u m ; —o, m. tandsteen; vuil op de tong; aanzetsel;
„brand" in 't koren; —oso, a. tandsteen-; vol tandsteen; beslagen (tong).
sart/a, f. snoer; opeen-volging (v. wdorden a . a . ) ; = —al, m.; —én, f. pan
(koeke-pan); fruta de sartén, poffertjes a. a.; —enada, f. pan-vol; —enazo,
rn. slag m. e. koeke-pan; —ene ja, f.
kleine koeke-pan; — orio, ni. (ontleedk.) dij-spier.
sas/afras, m. såssafras (boom); —tra, f.
modfiste, naaister; —tre, m. kleermaker; es corio sastre,, hij verstaat
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weinig van zijn vak, sera lo que tase
un S3sire; \ zal zoo erg niiet zijn; —
treria, f. kleeder-makerij, kleermakerswinkel.
sat/ån of —anas, m. såtan; —ånico, a.
duivelsch; —elite, m. satellfet (v. e.
planeet); trawant; —'ira, f. satire; såtira mordaz, bijtende kritiek;—iriasis,
f. (ziektek.) satiriasis, voortdurende
ziekelijke erektie v. d. roede met
hevige geslachtsdrift» —frico, a. satdrisch; —irion, m. boks -standel-kruid;
—irizar, v. tr. satires maken op, be lachelijk maken; —'iro, m. boschduivel; welliustig man.
satisdacion, f. (rechtst.) borg-tocht» —
faccion, f. voldoemng; satisfaccion de
obra, herstél der zonde door boete na
de biecht; a satisfaccion de, tot voldoening van; — facer, v. tr. yoldoen;
bevrédigen; —factorio, a. bevrédigend,
voldoend; —fago, ie pers. pres. ind.
van —satisfacer; —fecho, a. voldåan,
bevrédigd; terøéden, en p. p. van
satisfacer;
—fice,
—fkiste
— fizo,»
—ficimos, —ficisteis, —-ficieron, pr. pjf.
v. satisfacer.
sativo, a. gezaaid of geplaiit.
Såtrapa, m. satråap; leeperd.
satur/acion, f. verzådiging; —ar, v. tr.
verzådigen; ir. zich verzadiigen, genoeg
krijgen van (de); —nal, a. van Saturnus; pl. sa^urnalién, Saturnus-feesiten;
loisbåndig feest; —nino, a.
saturniaansch (v. gestél, somber); lqod-;
—no» m. Saturnus; (fabel-leer) de
tijd; lood.
sau/ce, m. wilg; satice cabruno, teenwilg; sauce de Babilonia, treur-wilg;
—cedal, m. wilgebosehQe); —co, m.
vlier (boom); —quillo, m. dwerg-vliier;
~ z , m. = —cé; —zal, m. = —ceda!
en salceda.
sav/ia, f. (plante -)sap;- kracht (v. d.
wijn), fig. der jeugd, V. h. leven.
sax/afrax, f. = —Ifraga; —åtil, a. tusschen de steenen groeiend, levend;
—*eo, a, steen-achtig, steenen; -—ifraga, f. steenbreke (plant); —ifrago,
(geneesk.) blaassteen-brekend; —-ifrås,
m. såssafras-boom, === sasafrås.
say/a, f. lang vro-uwe-kleed met mouwen; som door de koningin betaald
aani d e vrouw in haar dienst die gaat
trouwen of non wordt; —al, m. grove
wollen stof; monniks-pij; debajo del
sayal algo hay, schijn bedriegt (in
'uiterlijk); —alerfa, f. wimkel voor,
handel in grove wollen stoffen a. a.;
—alero, m. sayal-wiever; —al2sco, a.
gelijkend op sayal; —ålete, m. soort
flanél voor ondergoed; —ete, m. (oud)

sazon

460

soort kleed met iruimé mouwen en
panden; —o, m. soort grove lange
boere-kiel; fam. jas, boven-kleed; (id.)
dije para rni sayo, ik zei zoo bij
rnezelf: hacer de su capa un sayo, in
volle vrijheid handelen; cortar un
sayo, afbreken (vooral afwézige); —on,
m. vergr. van saya; (oud) beul; (id.)
politie-agent; fam. groote leelijke kerel; —uela, f., flanellen hemd deo:
Dominikaners» —uelo, m. kl. sayo;
Am. P . kraag v. h. kleed v. e.
geestelijke.
saz/6n, f. jaar-getijde, seizoen; tijld: a Ila'
sazon, toen; bijzondere toiebereiding;
sazén del vino, drinkbaarheid v. d.
wijn; no estå en s*az6p&i 't is te onptas;;
—onado, a. rijp; goed toebereid (met
kruiden a. a.); geestig; —onador, a.
smakelijk-niakend; —onar, v. tr. toebereiden (met kruiden, saus a. a.); kcnuåden, smakelijk (maken; doen rijpen;
r. rijpen, rijp worden.
se, pr. pers. zich; de si, van zich, a sl,
aan zich enz.; smaar consigo, met zich;
ook voor I2 of les.
sé, l e pers. pres. ind. v. saber, weten.
seb/åceo, a. (seheik.) in åcido sebåceo,
vet-zuur; —illo, m. geit jes-vet (voor
de huid); soort zachte zeep; •—o, m.
vet; talk; —oso, a. vet(tig), vet-achtig.
sec/a, f. droogite =4 sequia; droog-wording; (ziektek.) ontsiteking der klieren;
zandplaat; = —ano, m. 2.; |a secas,
droog(jes); a ^ecas y sin Hover, zonder,
aanleiding; zonder wåarschuwting; —
åcul, m. kruis-distel; —adal, f. droog,
dor terrein; —adero, m. droog-plaats;
a. droogbaar (vrucht); —adillo, m.
frangipanni-koek;
—amente,
adv.
droogjes; koel(tjes); —ano,, m. veid
alleen door de a: egen besproeid; zandbank bo ven. water; dets erg droogs;
—ante, f. secans (snij-lijn); a. udtdrogend, verdorrend; vervélend; m. vloeipapier (ook: papel secant-); —ar, tr.
en intr. drogen,, droog maken, vsirdorren (geest, gemoed); secar en ple, verkwijnen; r. drogen, droog worden;
udtdrogen, verdrogen; verdorren; verrnågeren, udtdrogeri; —cion, f. sektie;
afdeeling; —cionar, v. tr. ån afdee• lingen of siekties verdeelen.
seceso, m. (ziektek.) afgang.
seco, a. droog; dor; gedroogd; f ruta seca,
mit -gedroog le vrucht; a paio seco,
met gereefde zeden; en seco, op 't
droge, op de vaste wal; zonder aanleiding; fespuesta seca, bot antwooird;
dejar en seco, met de mond vol
tanden laten staan, of; zonder e»en
cent achter -laten.

sed

secre/cion, f. afscheddång (v. vochten);
verwijdering; —ta, f. zekere plaats;
gehedm onderzoek naar amts-vervulhng; fam. geheime politie; pl. misgebéden na 't offertorirum; —tamente,
adv. stilletjes, in 't gehedm; -^-tar,
v. tr.
(gel.) afscheiden
(vochten);
-—taria, f. vrouwelijke sekretaris »• —
taria, sekretaris-schap; kantoor v. d.
sekretaris; ar chief zijner akten; .—
tarlo, m. sekretaris, vaak ook voor
minister; —tear, v. tr. fam. fluåsteren
(vrouwen onder elikaar); •—tista, a.
die graag in 't geheiim spireekt; —to,
m. geheim; secreto a voces, publiek
geheim; de secreto, in 't gehedm; en
secreto, ondershånds, stilletjes; a. geheim; —torio, a. gel. afscheidings-.
sect/a,, f. sekte; —ario, a. en s. aanhapger;
belijder
v. zekere gezindheid;
—or, m. (meetk.) sektor; sterre-kundig
instrument; verhoudings-maat.
secu/az, m. volgeling (v. e. leer); —ela,
f. gevolg; opéen-volgång (v. memschen); — encia, f. suite (kaarten);
stukken proza of poézie bij de mis
opgezegd na de trap-zang (R.K.)»
—estracion, f. = —estro, m.; —estrador9 m, die gevangen neemt om
een losgeld te krijgen» —estrar, v. tar.
beslag leggen op; af zonder en door in
hechtenis te zetten (personen); g e (Vangen-nemen om losgeld te krijgen;
door der den doen bewaren; •—•estro,
m. bewaring door derden, beslaglegging; gevangen-neming om geld
af te zetten; in bewaarder-hand gesteld goed; scheids-rechter of bemiddelaar; —lar, a. = seglar, wéreldlijk;
wereldsch; brazo secular, wéareldlijke
rechter; —larizacion, f. vearwéreldlijking, (het) brengen onder wereldsche
invloeden; —^larizado, m. tot de wereld
teruggekeerde monn:k; —arizar, v, tr.
verwéreldlijken, onder wéreldlijke •"'invloed brengen; toestaan om. buiten
't klooisteir te wonen (aan monnik);r. wéreldlijk worden; weer' in de
wereld terugkeeren (monnik, bij veorgunning v. d. paus). .secund/ario, a. bijkomstig, in de tweede
plaats geldend; —inas, f. pl. na-geboorte.
sed, f. dorst; apagar la sed, de doarst
lesschen; fam. incapaz de dar una
sed de agua, erg Virekkdg; —a, f.
zijde;
borstel
(v. varkens
enz),
cruda, ongesponnen zijdé; ocal, „watzijde"; papel de seda, vloei-papdeor
voor bloemen enz.); capullo de seda,
koken; es como una seda, is zeer
zachtzinnig; —åceo, a. stijf en dun
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segable

als varkens-haar! -adon, f. kalmeering; -adera, f. werk-utig om de
hennep te hekelen; -a], rn. vischhengel: sekton, propje watten, draadje
dar dient am opening' open te houden
en vocht af .te leiden; -ar, v. e. bedaren, kalmeeren; -ativo, a. (geneesk.) pijn-stillend, bedarend; -e, f.
zetel: bis- of aarts-bisdorn: sede plana,
bisdom, waarvan de bisschop leeft (tegenover sede vacante): la Santa Sede,
de Heilige Stoel ; -ear, v. tr. edelgesteenten, metalen enz.
borstelen,
schuieren, poetsen; -entario, a. aan
een vaste woonplaats gebonden; zit-·
tend (leven b.v.); -eno, a. zijdeachti.g; :-era, f. borstel, schuier v.
varkens- of ever-zwijne-haar ; -eria,
f. zijde-fabriek, -handel; -ero, m.
zijde -werker, -koopman, zijde -; -ici6n,
f. oproer; opstandj -idos,o, a. opr6erig; -lento, a. dorseig; begeerig ;
-imento, m. neer -slag, bezinksel ; oso, a. zijde-achtig ; -uccion, f. Vel'Ieiding! -udr, V~ til". verleident
uct.vo, a. verlcidelijk; -uctor, "'3, m.
£. verleider, -ster,
seg/able, a. oogstbaar, maaibaar ;
ada, f. = siega; -adera, f. sikkel; .ador, -a, m. f. oogster: maaier; -ar,
v. tr. (ie) oogsten, snijden (koren);
maaien; weg-maaien; -az6n, f. maaliing, rnaai-tijd; -Iar, a. wereldlijk;
clero seglar, wereldEjk\e geestelijkheid
(met door ge10fte gebonden); leeke-,
wereldsch; -mento, m. (meetk.) segm'ent; klein afgesneden stuk; -rega..
don, f. afscheidiing, afzondering; -r~gar, v. rtT. a1lSche~den; -regativo, a.
afscheidend, afzonderend; -ueta, f.
zaag voor in1eg-we'I'k; -uetear, v. inti[".
werken met de segueta; --llJida, f. Vletr/volg, voortz;etting; de seguida, achteree~-volgens; en seguida, dadelijk, terst6nd; daarna; -uidilla, f. Spaansch
liedj,e en dans-wijs; pI. fam. bu,ik-Ioop;
-uido, a. op-een-v,olgend; todo se·
guido~ an eens door, steeds maaJr doolf
(tocht); eHen (weg); pI. stleken (v. e.
breikoU's) die afnemen, om de vo,et af
te sluiten; -uidor, "a, m. f. volgelf,
vervolger; nl. papier met lijnen (als
onderlegger);. -uImiento, m. vervolg;
acht,erv6Iging; voo[tzetving (v. e. proces).
segalr, v. tir. (i) volgen; voo~t-gaan,
door -gaan, ~ vervoJgen;
los pasos,
Dip de schreden volge'll, de stappen nagaan; (mliI.) el alcance, de
vijand 'Vet volgen ; ~ como sigue su senora madre? hoe gaat 't met Mevrouw( uw mOledelf (hoe gaat zevoor1

sellador
uit)?;t. elkaar (opjvolgen: voortkomen, 't gevolg zijn.
segun, pro vo],gens, naar, overeen-komstig, al naar -mate van; segun sus
meritos, naar zijn verdiensten ; seguo
trabaje, al naar( -mate) hij werkt;
segun yo, volgens mij; segnn eso,
daarom, dien-tengevolgej -(gun)da, f.
tweemaal omdraaien (v. d. sleutel);
tweede stem (koor); segunda de cambio,
twe~de wissel-brief] -damente, adv.
in de tweede plaats] -dar, v. tr. herhalen, over-zeggen, over-doen: helpen,
bijstaan; intr. tweede zijn; -dilla,
f. fam, water verkoeld met sneeuw
die al gediend heeft; klooster-klokje
voor de dag' -regelwg; Am. P. slot
v, e. uitvoering, die men grads kan
bijwonen; -do, a. tweedej m. sekonde ; ,eerste stuurmanj -don, m.
jongere (broeder of ZOO'll).
segur, f. groote bijl; 'sikkel; -ador, m.
borg;-amente, adv. stellig, zeker:
veJihg; -idad, .f•. zekerheid: veiligheid ;
borgstelling, (rente -)garanltrie; -0, a.
zeker, stellig; veilig'; betrouwbaar;
estoy seguro de el, ik maak staat op
hem; a buen seguro, stellig en zeker;
dar por seguro, als stellig opgeven;
de seguro, stellig; obrar sobre seguro,
in aile veiligheid handelen, besluiten:
al seguro, onder borg-tocht; m; vervoer- of geleide~b:rief (v" goede-reri))
veiLigheli.ds -kmpje (in vuuI'wapen); Vlellzekering; sobre la vida, levens -; cantra
incendio, braind-; mutua, v. op wedeYkeerigheid; maritimo, z~e -assurantie;
sin seguro, onverzeklelI'd; poliza de
seguro, velfzekerings -pottis; prima de
seguro, verzeker[ngs -plliemie.
seis, num. zes; m. zes( -tal); -avado, a.
zes-hoekig ,en zes-kantig; =
-avo,
a.; en: m. zesde .(delel); libro en diez

y seisavo, boek in
cientos,
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(zestQ,ende);

Hum.

zes -honderd; -e, m.
kool'-knaap (vooral in Andaloezie); en, In. soort geld-stuk; -eno, num.
ord. z,esde, == sexto; -ino, m. (muz.)
twee triolen v.; kwart..maat in 't
aIg'emeen; zes -voud.
selfeccion, f. keuze, verkiezU.!I1g, U1irtkie ..
zing; teelt-keuiS; -ecto, a. uitgezocht;
uitverkoren; fam. keurig; .-enico, a.
van! de maan; (scheik.) selenium.-;· enio, . m ... slelenium; -enita, f. zwavelzure kalk, gips; en: se1enium-ziUlurZOiUJt; maan7bewoner; -e:n~toso, a. gipsho,udepd; -Va,.t. woud; -vatico, a.
d~r wouden, wHd; -vatiquez, f. woest-,
Oinbeschaafdheid; -vaso, a.
vatico en bOtschacht,ig.
selljador, m. stempelaar; verzeg,elaat;

setnåforo
ar, v. tr. stémpelen; zégelen, verzégelen; de laatste hand aan dets leggen;
bevéstigen, er zijn zegel aan hechten;
afsluken; — o, m. 'stempel; zegel;
eigenaardig ken-merk, „cachet"; papel
del sello, gezégeld papier; sello de
correos, post-zegel; poner el sello a,
het zegel drukken op, op afdoende
wijze bewijzen; beéindiigen; de Salamon, S alomonls -zegel of, wat er -hane voeit.
sem/åforo, m. kust-telegraaf; —ana, f.
week; week-loon; entre semana, in de
loop v. d. week, op een week-dag;
semana sant a, heilige week (ook semana grande of mayor), mala semana,
maand-stonden; hombre de tres semanas, spottend- v, iem. die veinst
over gebrek aan eetlost te klagen
of klaagt over 't eten dat men hem
voorzet; —anal, m. gebéde-boek voor
alle dagen der week; week-blad; —
aneria, f. funktie v. d. officier v. d.
week; verzameling akten v. e. rechtbank a. h. einde v. e. week; —anero,
-a, a. en m. f. die de week-dienst iheeft,'
officier v. d. week; actor semanero,
tooneel-speler die een week beheefr
en régeling heeft.
sem/blante, m. gelaat; uiterlijk; aanzien
(eener zaak); buen semblante en mal
isemblante, goed en slecht uiterlijk,
goede en slechte ontvangst; —bradfo,
a. bezaaid of geschikt om bezaaid te
worden (grond); —brado, m. zaad,
zaaisel; bezaaide velden, waar 't zaad
begint o p , te komen» —brador, -a,
m. f. zaaier; —bradura, f. zaaisel,
zaai; zaai-tijd; —brar, v. tr. (ie> zaaien; (rond-)strooien, uitstrooien; mil.
de sal, met de grond gelijk maken
(stad); discordia, tweedraeht zaaien; —
ejable, å. te vergelijken; —ejante, a.
dérgelijk;
gelijkend
(portret):
pl.
(meeitk.) gelijk-vormig;--'ejanza,!. gelijkenis, gelijken; —en, m. zaad (dieriijk).
semen/cina, f. mengsel v. worm-kruidso orten; —tal, a. zaad-, v. h. zaaisel;
—tar, v. tr,. uit-zaaien; bezaaien; —
tera, f. zaaisel, zaai-zaad, -tijd; fig.
zaad; —tero, m. zaad-zak
(v. d.
zaaier); zaai-machine;,—estral, a. halfjaarlijksch;
—estre, a. zes-maandelijksch; m. half-jaar.
semi/blanco,, a. half-wit (brood); —breve,
f. (mur.) heele noot» —circular, a.
half-kring-vormig; —circulo, m. halfkring; —corchea, f. zestiende noot; —
dios, m. half-god; —dlosa, f. halfgodin;' — dobe, a. oiet zoo plechtig
als dubbel (feest); —lefioso, a, h a k struik-voirmig; niinder hard dan hoiut;
—lunio, m. halve-maan-duur; —lla t
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sentada

f. zaad; pl. zaai-zaad; m.; —Hero, m.
zaai-bedding; zaden-verzameling; fag.
kweek-bed; —nal, a. zaad-; —nario,
m. kweek- of zaai-bedding; kweekschool; seminario conciliar, seminarie
(v. d. geestelijkbeid); —narista, m.
seminarist, leerling v. e. kweekschooi;
—plena, a. (rechtsit.) in: prueba semipl:na, onvoldoend bewijs; —recto, a.
in: ångulo semirecto, boek van 450;
—'tico,) -a, m. f. en a. Semiet; -ische,
Semdtisch; —to no, m. (muz.^ halve
toon; —vivo, a. half-levend; —vocal,
f. half-vokaal; —vulpa, f. opossum.
sémola, f. gries -meel.
sem/oviente, a. zelf-bewegend; —piterna,
f. st of v., geképerde wol; stiroobloern;
—piternamente, adv. uit den treuire,
eeuwig door5 — piterno, a. eeuwiglevend, zeer lang levend.
sen, m. senne -struiik; —a, de zes v. d.
dobbel-steen, e n = vor.; —ado, m.
senaat; —ador, m. senator; —aduria,
f. senåtorschap; —ara, f. stukje grond
v. e. arme land-bouwer; —atono, a.
senatoråseh, v. e. senator;
—cillez,
f. eenvoud; enkel-voudigheid; —cillo,
a. eenvoiudig; enkel-vdudig; —da, f.
pad; la senda de la virtud, het pad
der deugd; —derar, v. tr. paden aanleggen; —derear, v. tr. langs paden
leiden; op weg brengen, op de weg
der deugd geledden; —dero, m. pad;
—dos, a. pl. eik afzonderlijk ,beschouwd onder verseheidene; een voor
eik; overvloedig (fam. v. h. aantal
tooisten,
toegebraehte
stooten enz.);
ontzaggelijk; —ectud, f.
ouderdom;
—escal, m. groot -meester v. h. fcoininklijke huas; séneschalk; hoofd der
justitie in een zeker gebiied, en v. d.
adel saam -geroepen voor den oorlog;
—escalia, f. seneschalk-sehap, zijn gebied; —il, a. grijs -aards -, v. e. oude
man of vroiuw; oiuderdoms-; —o, m.
boezem; borst; schoot (eener wouw);
golf, zee-boeziem; etter-zak; (wisk.)
sinus.
sens/acion, f. gewåar -wording; aandoening; —acional, a. sensatdoneel. ~—ato, a. verstandig» —ibilidad, f. gévoeligheid; liicht -geraaktheid, prikkelbaarheid; —ible, a. (fijn-)gevoeliig; betreurens-waardig; —ibleria, f. fam. gevéelerighedd; —iblero, a. fam. gevoelerig; —itiva, f. kruidje-roer-me-niet;
—itivo, a. van de zinnen; van "t gevoel; fijn-gevoelig; —orio, m. indrukken-centruim (in de hersens); — ual,
a. zinnelijk; —ualidad, f. zénnelijkheid;
—ualismo, m. zinnelijkheåds -leer.
sent/ada, f. in de una sentada, in éene

sena
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keer; —adillas (a — ) , adv. als een
vrouw' gezeten (op orij -dier); —^ado, a.
oud (brood); bezadigd; ingeschreven
(i. e. register); p . p . gezéten; el tiempo
€stå sentado, 'tAveer is besténdig; —ar, v. tr. (ie) zetten, plaatsen, doe;n
zitten; boeken; granden, grond-vesten,
doen berusten; véstigen, oprichten:
sentar los reales, een kamp opslaan;
una prosposicion, een voorstel ter taf-el
brengen; las costuras, de nåden gladstrijken; in een register sehdjven, anschrijven; la mano, slaan; intr. sentar
bien, goed ztiten (kleed), pa,sse;n; no
me sienta bien, 't bekoanit me oiet goed;
r. gaan zitten; estar sentado, zitten; —
encia, f. vonnis; veroordeeiling; oordeel;
uitspraak; spreuk; —encisr, v. tr. vonnis
veilen over, verooirdeelen; oordeelen;
een moeilijklieiid oplossen; —encioso,
a. spreuk-achtig; als een oordeel of
uitspraak; —idamente, adv. gevoelig;
op klågelijke toon; —ido, m. zin-tuÅg;
zin, beteekenis; richting; rede, velstand; per der el sentido, het hoofd
vérliezen; fam. cuesta un sentido, X
kost een hoop geld; a. fijn-gevoelig;
pijnlijk; er de terug-slag van voelend;
darse por sentido, zieh beleedigd too nen; —imental, a. nit het gevoel
voort-koanend; over-gevoelig; —imentalismo, m. gevoeligerheid; —imiento,
m. gevoel; spijt, berouw; barst (in
muur); —ina, f. hoosgat; pbmp-zode;
fig. poel (b.v. v. ongeréchtigheåd); —ir,
v. tr. (i, ie) voelen, gevoelen; betreuren, spijt over iets hebben; beseffen
hooren; sentir de muerte, vreeselijke
spijt hebben (over, de); sin sentir, ongemérkt; lo siento en el ajlma, 't sipjrjt
m e erg; dar que sentir, leed aandoen;
r. de weer - of terug -slag voelen van, nog
eens een aanval krijgen (v. e. kwaal a.
a.); weer wrok voelen over (de); 'n
klacht uitbrengen; beginnen te barsten;
zieh voelen; no me siento bien, ik
voel me niet wel; m. gevoelen, meening; en mi sentir, naar mijn meening.
sena, f. teeken; ken-merk; wenk, gebaar
om iets te kennein, te geven; por seilas,
namelijk; por mås senas, naar alle
waarschijnlijkheid, en: vooir meerdere
duddelijkheid; (senal verk. v. sefiora;
pl. adres; bobler por senas, met teekens spreken; —al, f. ken-merk, teeken, ken-teeken; liiitteeken; moedervlek,
zinne-beeld; aandenken; teeken des
kruises op de hostie; vlekje; spoor;
voor-teeken; merk; fam. senal de borrico
frontino,
daad waaruit men
demands onbetrouwbaarheid merkt; de
cruz, teeken des kruises; de tronca.

sepa

merkteeken a. vee (door een of beide
ooren af te snijden); ni senal de. tal
cosa, geen spoor; dar senal, voorschot geven op koop; dar senal d e . . . ,
doen alsof . . .; pl. lkteekenen v. d.,
vijf wonden v. Christus; —aladamente,
adv. in 't bijzonder; —alado, a. a a n gewezen; beroemd; a dia sen alado,
op de' overéen-gekbmen . dag; fam.
senalado de la mano de Dios, van
God geteekend; — alamiento, m. verdaging, verwijzing naar andere dag;
aanwijzing, bestemming (v. fondsen);
(rechtst.^ bijlegging. (v. e. gesehil);
pl. bezoldiging; —alar, v. tr. aanwijzen;
in *t bijzonder opmerken, onderscheiden; sinjaleeren; verdagen, naar andere dag verwijzen; kwetsen (vooral in
't gezicht); doen opmerken, wijzen
op; seinen (schepen); r. zieh onderscheiden enz; —olear, v. tr, jagen
met aas of lok-vogel a. a.
seiior, m. heer, meneer; el Sefior, de
Heer; meester, baas: soy sefior de
mi bolsillo, ik ben baas over mijn
beurs; muy sefior mio, weledele heer;
echarla del seiior, of hacer del sefior,
de groote meneer spelen; el sefior
presidente, mijnheer de prezident; —•
a, f. Vrouwe, Lieve Vrouw (Maria);'
meesteresse; mevrouw, dame; ,ic6mo
estå su seiiora? hoe maakt uw vrouw
het?; — aje, m. = — eaje, m.; —azo,
m. groote meneer; —eaje, m. heer-,
lijke rechten; —ear, v. tr. beischikken,
heerschen over, zieh als meester laten
gehoorzamen; r. ,zijn gezag laten gelden; —ia, f. heerlijkheid, ook titel;
su Senoria, Uwe Hoogheid a. a.; -—il,
a. heere-(huis b.v.: casa senoril)/v. d.
heer; —io, m. heerlijke rechten; grond
v. d. heer (waarop die rechten);
—ita, f. I ionge dame,
mejuffrouw;
jonge-juffrouw; —ito, m. zoon des
huizes, jonge meneer; jongehéer; ook
(door minderen') voor: mijnheer; —on,
m. -ona, f. groote heer, dame.
senuelo, m. lok-vogel.
sep/a, sepas, sepa, sepamos, sepåis, sepan, pres. subj. v. saber; —ancuantos,
fam. kastijding, teréchtwijzing; —arable, a. scheidbaar; —aracion, f. scheiding; afscheiding, afzondering; verwiidering; —aradamente, adv. afzonderlijk; •—arar, v. tr. scheiden; afscheiden, afzonderen; verwijderen, ontbinden; r. van-éen-gaan; scheiden; —
aratista, m. en a. die naar afscheiding
streeft; —arativo, a. scheidend; —aratorio, m. glazen of ander vat voor
scheikundige ontleding; —edon, m.
slang-hagedis; —elio, m. begraferiis
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(R. K.); —ia, f- sepia of .inkl-visen;
zijn inkt (sepia).
sept/enario, m. en a. van zeven; tiidperk vajn 7 dagen; 7 dagen durend;
zeven-jarig tijd-perk; — e . . . en — i . . . ,
zie s e t . . . ; —ingentésimo, num. ord.
zeven-honderste; — uagenario, a. en rn.
f. zeventdg-jajrtig(e); —uagésima, f. derda
Zondag voor de våsten; —uagésimo, a.
zeventigste; —uaplicar, v. tr. verzevenvoudigen; —'uplo, a. zeven-voudig.
sepul/crd, a. graf-; —cro, m. graf; el
Santo Sepulcro, het Hedligé Graf; —
tador, m. dood -graver; begraver, verbérger, = — turero; —tar, v. tr. begraven; dompelen, verbergen; —tura,
f. graf; begrafenis; bijzetting; —turero,
m. dood-graver.
sequ/edad, f. droogte, droogheid; dorIieid; onvriendelijkheid; —edal of —
eral, m. dor terrein; —ero, m. droog plaats; droog-veld; —eroso, a. droog,
vatbaar v. uitdrogimg; —ete, m. droog
stuk .brodd; tik, duw; koelheid, stugheid; —ia, f. regenlooze tijd; uitdrogihg; —illo, m. ring-vormig droog
koekje; —io, m. droog veid: ——'ito,
m. gevolg
(v. volgslingen); opgang
( = sufecés); tiene séquito, het (hij, zij)
maakt opgang, valt in de smaak a. a.;
—jzo, a. dor, onvruchtbaar.
ser, v! intr. zijn, wezen; por ser pobre,
omdat hij (ze) arm was (wareh); rn.
wezen; bestaan; —a, f. zak v. espartogras b.v. voor hooits-kool; —ado, m.
= seraje; —åfico, a. van de sarafijnen (soort engelen); orden serafica,
orde v. d. Franciskanen; die
't
vizioen v. e. sarafijn gehad heeft;
fam. hacer la .serafSea,, hukhelen om
zijn doel te bereiken; —afin, m. serafijn; —afina, f. soort gekrulde wollen
st of; —aje, m. houts-kool-zakken (v.
gevloehten stroo); —apino, m. sagapenium-gom; —ba, f. soorbe-peer of -appel»
—bal, m. sorbe-booni; —enamente,
adv. koel-bl6ed:g, met fegsnwoordighedd v. geest; —ena, f. fam. avond- of
nacht-vochtigheid = sereno; —enar, v.
tr. enåntr. bedaren; gerust-steilen; helder maken of worden, ophelderen (hemel a. a.); r. opklaren; kalmeeren; —
enata, f. serenade; —enero, m. muts
tegen de avond-lucht; —eni, m. (zeet.)
bootje voor.de dienst v. e. schip; —
enidad, f. kalrnte, bedaardheid'; helderheid.; doorluchtigheid; —enisimo, a.
aller-dooduchtigst; —eno, m- avondvochtigheid, -koelte; nachit-wachter; a.
helder (weder a. a.); kalm, hedaard;
koel-bloedig; dias serenos, heldere. of
ook wolkep-looze dagen; gota serena?

servato

zwarte staar (soort blindheid); —gas,
f. pl. helden-dåden; —genta, f. leekezuster v. d. Santiago-orde.
seri/amente, adv. ernstig, in ernst; '—co?,
a. zijde-; —e, f. reeks; —edad, f.
ernst; con seriedad, in ernst; —jo
of
— llo, m. korfje voor vijgen,
rozijnen enz.; —o, a. ernsti;g; enfermedad seria, ernstige ziekte; se ha
puesto serio, hij is ernstig gewoorden.
sermén, m. preek; —(on)ario, m. preeken-verzameling; a. geschikt.voor preek;
—ear, v . t r . fam. kapittelen; —eo, m.
fam. vermaning.
serna, f. stuk bebouwbare grond.
ser/o ja, f. dorre bladeren; sprokkelhout; —6n, m. groote strooien zak om
op muiilezel te laden; seroen; —onero,
verkooper of maker v. serones; —
osidad, f. water-achtig deel v. bloed,
melk enz.; —osp, a. gel. water-achtig,
serum-bevattend.
serp/a, f. aflegger (v. e. wijn-stok); —
ear, v. intr. kronkelen; = * —entear,
v. intr.;
—entin, m. serpentijn of
slange-steen (soort marmer); spiraalof slang-vormige buis (v. e. distilleerkolf, waar het diisfcillaat vloeibaar wordt);
—entina, f. slange-steen; drake-woirtel;
serpentine (lang smal strookje gekileurd
papier); —^entino, a. slang-achtig; —
enten, m. vergr. v. serpiente; serpént
(koperen blaas-instrument); —iente, f.
slang; Isngua de iserpiente, slange -tong;
Slang, noordelijk sterrebeeld; —ol, m.
wdlde of veld-tijm; —ollo, m. loot
(bok onder a. d. stam).
serr/adizo, a. zaag-, b.v. madera serradiza, . zaag-hout; —ado, a. getand,
gekarteld; —ador, m. zager; —aduras,
f. pl. zaagsel; —allo, m. serail, paleis
v. d. Sultan v. Turkije; vrouwe-verblijf;
h a r e m ; —anla, f. berg-land; —anilla,
f. landelijk gedicht in korte maten;
—a no, a. berg-; —ar, a. (ie) zagen;
—etazo, m. snauw; —ijon, m. ==
serraduras; —ino, a. zaag-vormig, v.
d. zaag; —ucho, m. hand-zaag; instrument v. kamme-makers (voor de
tandenV
serv/ato of ervato, m. (plant) varkensstaart; (Serv)ia, Servié; —ible, a. dienstig, nutftig; —iciador, m. ontvanger
v. d. vee-tol; —icial, a. gedienstig;
m. lavement, inspuiting; —icio, m.
dienst; servies (b.v. eet-); „nachtspiegel", stilletje; couvert (boord, lepel,
mes en vork); —idero, a. nog dienstig, nog te gobruiken; persoonlijk te
vervullen (betrekking); —ido, a. gediend, bediend; siendo Dios servido,
of si Dios es servido, als God w 11;
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donde Dios es servido, waar 't Code
behagen zal; ser servido, gocd-vinden;
-idor, ...a, m. f. dienaar, dienaresse;'
bediende; geestelijke die een prebende waarneernt; stilletie of nachtsteel: hacer servidor, een buiging mamen; s.s. s.•= su seguro scrvidor,
onder aan brief: uw dienstwillige die.
naarj -idumbre, If. dienst -personeel;
dienstbaarheid; -ii, a. slaafsch; kr uiperig; -ilia, f. marokkijnen dansschoentiet -illeta, f. servet ; vingerdoekje; -illetero, m. servet.,ring;ir, v. tr. en intr. (i). dicnen, bedienen;
opdienen; van dienst zijn; 't hof rnaken; uitslaan (bal); servir a of para,
dienen voor, dienstig zijn voor; servir
de padre, tot vader dienen; para servir
a V., om; u te dienen; ide que sirve
eso? waartoe dient dat? servir ados
manos, vol-ijverig dienen; r. zich bedienen (van, de); sirvase V. remitirme,
wees zoo goed mij te zenden.
ses/ada, f. herscn-schotel ; -'a,mo, m.
sesam
(plant); aceite de sesame,
sesam-olie; -ear, v. intr; de Z en Ide e
voor: e ell1l i als s uitspreken; -enta,
m. en nurn. card. zerstig; -entena, f.
zestig-tal; -eoton, ...ona, a. en m. f.
zestig-jarig (e); -eo,m. het uitspreken
v~n~ zen: c Vo~\I'~ en
ails s; -er~t
f. hersen-schotel; -ga, f. geer ; -gadamente, adv. schuin, geerend;
ig~dura, f. schnrinte, scbuine lijn; valsche plooi op kleed met schuin-op~ezet 6tuk der stof; schuine knifp
met .de schaar; -gar, v. tr. schuin
kn]ppen, snijden; intr. ISchuin gaan,
staan, geeren; omgaan, een midden·
weg nemen; -ion, f. ziitting; samen·
spreking; -rna, f. zesde deel v. e._
terrein; zesde v. e. vara (el); -mero,
m. bestu!urdelr v. e. sesmo, of distrikt; -mo, m. dilSt1'r;ikt; - 0 , m. (meeM
rpI.) hersens; oOlrdeeI; steen al. a:
waaJrop een pot stteuillt;beber los seso:s,
doorr veel te eischen iemand wanhop~g maken; perder .el seso, 't verstand v,erliezen; deva,narse lossesos,
z,ich 't hoofd breken; -quialtero, a.
un de verhouding v. 3 tot 2; -te;adero, m. schaduw -plek (om's middags
te rusten) = -tero en -til; -tea.r,
v. tr. een middag-dutje doen;op treilS
'5 middags in -,de schaduw rusten; tero, m. en -til, m. ::;= -teadero; udo, a. venstanclig, oOirdeel-kundig.
set/a, f. padde -stoel; borstel (v.e. vaYken); -ecientos num. card. zevcnhonderd; -,ena, f. zeven-tal; z'even
maal zoo~eel; pi. v,etI'oOtrdee1'ing am
zeven maal te· betalen hetgeen n1en

'j

sideral

genomen heeft ; pagarlo con las sete..
nas, op die wijze betalen: .cen te strenge
straf ondergaan; -entTion, m. noorden; noord-pooI; ·-entrional, a. noordeIijk; -eno, a. = -'imo; -enta, f.
zeventig ; -enton, -ona, m. f. en a.
zeventig-jarig(e); -iembre, m. September; -'im,a, f. suite v, zeven ikaarten; (muz.) septirne ; -'imo, a. en m.
zevende (deel); -0, m. haag, heg;
-u ••• = septu ••••
seudo, in samenstellingen: valsch, voorgewend, 'Pseudo; -'nimo, m. schuilnaam.
sev/eridad, f. (ge}strlengheid; nauw-gezetheid; -'ero, a. (gestreng: nauwgezet; -icia, f. onrnenschelijkhoidj illano,-a, m. Len a. Sevillaan.v-schfe};
-illana, Sevillaansche dans (met klep ..
pert ies).
sex/agcnarlo, -a, m. L zestig-jarig(e);
-agesim a, f. tweede -Zcndag voor de
de eerste v. d. vasten; -agesimo, a.
zestigste ; -angular, a. zes -hoekig;\ angulo, m. zes-hoek ; -enio, m. zes-·
jarig tijd -perk, duur v. zes jaren;
- 0 , m. sekse, kunne; -ta, f. zesde
uur (na zons -opgang), getijde dat op
''1 zesde uur wordt gelezen; -tanh~,
m. sextant; Sextant (noorde1ijk sterrebeeld); -till~, L koeplet v. z·es regels,
= -tina; -to, num. ord. zesde; rrt.
zesde (deel); -tupUcar, vvtr. Vier ..
zes -voudigcn; -'tuplo, a. zes -voudig;
-ual, a. ge:sl.achteEjk.
si, conj. indien, als; of (bij Iindirekte
vraag); immerrs; si no Uene nada,
heefrt: im.mers niets; si. no, zod niet,
andeT's; (po.r) si acaso, als 't soms.
noodig ils; sl, adv. ja; weI degelijk,
weI; hay muchos que si 10 .creen,
er zijn elf velen. die. 'twel gelooven;
m .. ja-woord; si tal, toch weI; un si
es no es, 'n k1einbeetje;si, pro pers.
z,icn: pOi si, door of v%rr zich; de
por si, allreen; para lSi, voor zich
(maar consigo, m,et zich ).
Siam, Sian1, (siam)es, m.; -esa, f. en ft..
Siamees(ch -e).
sib/arita, m. f. zeer ziinnelijk mensch;
-ii, m. kleine hohe un de rots om
de wijn en 't water f,ris,ch tte. maken,
en 't vleesich goed te htluden; - '
Hante, a. en f. (poet,)sissend; ook:
sis -klank; -ilitico, ~. fig. duister.
sica/mor, m. ciclamoa.- (boom); ~rio, m.
,gehuurde mOOirdenaar.
[-sch.
ski/liano, -a, m.f.en a. SkriIiaan, -sche,
sico/fanta of -fante, m. lastea:-aa;r; pluimstrijker; -moro, m. wilde Egiptlische
vijgeboolu.
sider/ai, a. ste1rre(n) -: ano siderai, tijd
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der gansche åard-omwént eling; —'eo,
a. .van de stewen; ano sidéreo, oniwenteling der zon v. e. meridiaan
waar ze zich bevindt met vaste ster
tot terug-keer naar dezelfde ster; —•
urgia, f. ijzer-winning en -bewerking;
—urgico, a, v. ijzeir-winniing en -bewerking.
sidra, f. appel-wijn.
6iega, f. graan-oogst; snk.
siem/bra, f. (het) zaaien; zaai-tijd; zaaizaad; —pre, adv. altijd, steeds; para
siempre jamas, voor alle tijden, tot
in alle eeuwigheid; — previva, f. isfroobloern.
sien, f. slaap (liehaams-deel); —jta» i.
sdéniet (steen-soort).
sierpe, f. slang; —cilla, f. ver kl., slang -etje; uklooiper, woirtel-scheut.
sier/ra, f. zaag; berg-keten; —vo, -a,
m. f. slaaf, slavin; lijf-eigene; dienaar; siervo de Dios, dienaar Gods;
siervo de pena, rnijn-slaaf.
sies/o, m. aars; —ta, f. (itijd voor de)
middag-rust.
siete, num. card. zeven; zevende; m.
zeven, getal zeven; winkelhaak (scheur);
—enrama, f. (plant) ze ven-blad; —
iinesino, a. zeven -maandsch (kind);
zwåk, niéts-waardig; —nal, a. zevenjarig, zeven jaar oud (dier of zaak).
sif il/is, f. sifilis; (sifil)itico, a. sifillitisch.
sifon, m. sifon; hevel; hoos (v. water
op zee).
sigil/acion, f. gel. moeder-vlek, teeken; —ado, a. gekén-merkt,
gateekend (door zédelijk of liehamelijk
gebrék); —ar, v. tr. 't diepste stilzwijgen bewaren over; —aria, f. vette
klei-aarde; — of m. diep geheåm;—oso,
a. geheim.
sig/io, m. eeuw; ('t) wéreldilijke; buen
siglo, eeuwig leven; hombre de un
siglo, beroemd man; por el siglo de
todos mis pasados, soort aanroeping,
vooral bij d r a g e n om zich te wreken;
vivir fuera del siglo, niet meer "van
deze wereld zijn; por of en los siglos
de los siglos, in alle eeuwiigheid;
—nar, v. tr. en r. een kruis slaan;
—natura, f. teeken, ken-merk, karakter; ondertéekening v. gedrukte
b laden;
— nificacién, f. beteekenis;
kénnis-géving, aanzegging; —mikado,
m. beteekenis = —nificacion; —nificar, v. tor. beteekenen, beduiden; aan duiden; aanzeggen, kennis-gev.en; —nificativo, a. veel-beitéekenendf —no, ni.
teeken; teeken des kruises op de
hostie (bij de mis); pl. teekenen (in
de ©terren of v. d. Dieren-riem); —
uiente, a. volgend- later.

sima

silaba, f. letter-greep.
siiab/ar, v. intr. = —ear; — ario, rn. a b c boekje; —ear, v. intr. in letter-grepen
scheiden, de letter-grepen afzonderlijk uitspreken.
silb/a, i. gefluk in schouw-burg; —ar,
v. intr. f kriten; uikfluiten, sissen (slange n ) ; —ato, m. fluitje;
(ootleedk.)
lucht-pijp; kunstmatig aangebracbt gat
a. • d. anus (bij paarden); —ido, m.
gefluk; silbido de oidos, suizen deo*
ooren; —o, m. = —ido, gegier of
gefluit v. d. wind; rgesos der slangen
enz.; —oso, a. (poet.) flukend, sissend.
sil/enciario, a. stil-zwijgend; stil; m. die
stilte oplegt; —enciero, a. en m. drie stilte
oplegt of gebiedt, = vor.; —encio, m.
stilte; stil-zwijgen; imponer silencio,
't stil-zwijgen opleggen; —encioso, a.
stil; —eria, f. gr ond waarin onder aardsche bewaar-plaatsen voor graan
(silo's); —ero, m. = silo; — esio, -a,
m. f. en a. Sileziér, -åsche; -isch;
—'fide, f. of —fo, m. lucht-geest; —
icato, m. (seheik.) kiezel-zusur-zout; —'.
ice, m. kiezel; —icio, m. siliciuoi;
—iceo, a. kiezel-achtig, kiezel-aarde
bevattend; —icua, f. oud gewicht =
vier grein; ook: peul.
silo, m. siik>, graan-bewaar-plaats onder
de grond; kuil, holte; Am. P . beerputj
—gismo, m. sluk-reden; —gistico, a.
slu/k -reden-; —gizar, v. intr. redeneeren.
siluro, m. meer val.
silv/a, f. verzåmeling losse dåcht-stukjes;
wo'ud-gedicht; menge lingen; —anos, rnpl. bosch-geesten; soort mooie dagvlinders; —estre, a. wild; woiud-,
boseh-; —acultura, f. bosch-bouw.
sill/a, f. stoel; sjees; draag-stoel; zadel;
bisdom; faari. achterste; Silla Ap6stolica, Hellige Stoel; de manos,
draag-stoel; poltrona (meesf poltrona),
leuning-stoel; de tijsra, vouw-stoel;
de silla a silla, onder vier oogen;
—ar, m. gehouwen steen
(meest
vierkant); — arejo, m. kl. vierkante
vloer-steen; —era, f. stalling voor
draag-stoelen; —eria, stel sttoeilen; kooromgang; zadel-makerij, -handel; gehouwen steenen waarvan een maimr
gebouwd is; —ero, m. stoele-maker,
-handelaar; zadel-maker,
-handelaar;
—eta, f. stoeltje; krukje; stilletje, kamer-gemak; wrijf-steen voor kakao;
Am. P. stoel (vooral m. gevlochten
zkting); —etazo, m. slag m. e. stoel;
—etero, ni. stoel-drager; -e-maker,
-e-matter; —ico, m. nacht-spiegel* —
on, m. leuning-stoel; vrouwe-zadel
oim/a, f. diepe afgrond; —-a/rtiba, f. geneeskrachtige bast (tegen dissentene
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enz.); —boficø, a. zinnebéeldig; —bolizacion, f, zinne-beeldiige voorstelling;
—bolizar, v. tr. zinne -beeldåg voorstellen; v. intr. gelijk-vormig zijn, overéenstemmen; el sol simbohza con el oro,
de zon gelijkt op goud; —'bolo, m. zinne beeld; berkénnangs -teeken; embleem;
—etria, f. even-arédigheid; —étrico, a.
even-redig gevormd; —ia, f. apiin;
—ienie, f. za,ad; f am. no quedarå V.
para simiente de råbanos, u gaat ook
eemmaal heen (om plaats te maken).
sfmil, a. dergelijk, gelijkend; m. gelijkenis, beeld.
simi/Iar, a. gelijk-soortiig; dergelijk, eropgelijkend; —litud, f gelijkheid; geJij*
kenis; —litudinario, a. eenigs-zins gelijkend; —lor, m. na-maak-goud (zinken koper-mengsel); —o, m. aap.
simon, a. en" m. buiur-(irijtuig); huur-koet*
sder; — (on)ia, f, simonie; •—faco, a.
waarbij ,,siimonie" plaats heeft; rn. verkooper v. kerkelijke zaken (zie vor.);
= —iåtlco.
simp/atla, f. simpatoe; — å k © , a. simpatiek; —atizar, v. onir. simpatizeeren;
—lazo, -a, m. f. en a. vergr, v.
simple,
olie-dom,
botiterik;
—le,
a.
enkel (-voudig),
een voudig;
onnoozel; simple soldado, gemeen-soldaat; —leza, f. onnoozelbeid; —lici»
dad, f. enkel -voudigheid; —tificaci6n,
gi. vereenvoudiging; —lifiear, v. tr,
vereenvoudiigen; —lon, -ona, rn. f. en
a. = —lazo; —lonazo, -a, m. f. en a.
kinkel, botterik, = —lazo,
simul/acion, f, voorwendsel; geveinsdheid; —acro, m. beeld, afbeelding, afgods-beeld; spook, schim; schijn-beeld;
ljdele vertooning; —adamente, adv. bedriégelijk; —ado, a. schijn-; geveinsd;
nagemaakt; —ador, -a, m. f. veinzar;
die iets voorwendt; —ar, v. tr. veinzen,
voorwenden; —taneidad, f. gelijk-tijdigheid; —tåneo, a. gelijk-tijdåg.
simun, m. sirrtoem • (boo-ze wind an de
Sahara).
sin, pr. p. zonder; on-; sin eso, no, zonder
dat, nee; estoy todavia sin ver a tu
hermana, ik heb je zuster nog (steeds)
niet gezien; una fiera sin domar, een
ongetemd wild dier; sin par, zonder
weder-gadie, weergaloos; la sin hueso,
d e tong; sin embargo, niettemin, toen;
—agoga, f. sinagoge; —alefa, samen trekking v. twee letter-grepen tot een
(einde v. e. woord en begin van 't
volgende, als v. vida amarga enz.); —
apismo, rn. (geneesk.). mosterd-pap enz.|
—cerar, v. tr. verontsehuldigen, recht-.
vaardigen; —ceridad, f. oprechtheid,
opcn-hårtigheid; —-cero, a. oprecht,
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sino

operi-hartig;
—'copa, f.
(spraalck.)
woord-verkortiing (dootr. 't uitstooten v.
letter of letter-gréep); (muz.) verbindingsnoot; —copal, a. met flauwte of onmacht gepaard; —copar, v. tr. samen trekken; verkoirten; '—cope, m. (zdektek.) flauwite; —copizar, v. tr. flauwte.
veroozakein;
r.
flauw
valien;
—
cronico, a, op gelijk-tijdige feciten betrekkiing bebbend; —cronismo,
m.
gelijk-tijdågheid (vooral v. gescbiedk.
leiten); —déresis, f, reebt-scbapenhéiid v. oordeel; —dicado, m. vergadening v, sindico's; —dicato, m.
= . —dicatura; sindikaat; —dicador,
-a, m. f. (rechtsO aanklager, beschuldiger; —dicar, v. tr. aanklagen; een
vermoeden tegen iem. 'uken; —dicatura, f. = —dicato i en 2; '—dico, m.
raads -gevolmaehtdgde,
rechts -Ipundig
advizeur; kurator (i. e. failiissement);
gilde-boofd; —ecura, -f. „eeirebaaintje";
—éresis, f. (taalk.) samen-trekking v.
twee letter-grepen tot een; v. twee
klinkers tot éen twee-klank; —ergia,
f. samen-werkiiing; —fito, m. smeerwortel of -krudd; —fonia, f. (muz.)
siimfonie.
sing/ladura*, f. (zeet.) weg die een schiip
in 24 uur (of eik uur daarvan^ aflegt; —lar, v. intr. (zeet.) met voile
zeilen varen; —lones, m. pl. (zeet.l
verstérkings-stiukken a. , d. zijden v. e,
boot; —uIKndango, m. tierlantijntje;
—ular, a. bijzonder; vreemd, zonder'ling; enkel-voiudig; m. en a. enkelvoud, enkel-vdudiig; — ularidad, f. bijzonderheid; zonderlingbeid; —ularmente, adv. in 't bijzonder; vreemd, zonderling, bijzonder.
siniestr/a, f.' linker (-hand): a la siniestra
mano; —0, m. gewoonte om steeds
dezelfde beweging te maken; bespottelijke gewoontie; ramp; a. ramp-spoedig, noot-lottig; boos-aairdiig; verdérf«lijik; linkseh; a diestra y a siniestra,
do or dik en dun, te pas en te
onpas.
sin/igual, a. weergaloos; —numero, m.
ontelbaar aantal.
sino, conj. maar (na ontkenning); zoo
niet, dan alleen; maar ook nog; no lo
cree, sino que lo sabe, gel00ft het ndet,
maar weet het; sino como hermano,
a lo menos como amigo, zoo niet a k
bro eder, dan ten minste als vriend;
m. farn. teeken, lot; —ble, a, (wapenk.)
siinopel, groen; —cal, a. = —co, a.
(geneesk.) aanboudend (koorts); —dal,
a. sinodaal; —-dåtieo, m. bijdrage der
geestelijke voor 't onderhoud v. d.
bisschop; —'dico, a, sinodisch,' v. d.

siiiGpsis

l

sinode; betrekking hebbend op 't samen-korne n v. s t e n e n , en v. d. maan
m. d. zo>n; '—do, mi. kerk-vergadering;
(sterrek.) sinode, konjunkde (zie —'
dico); <—nimia, f. zin-verwantsehap (v.
woorden); —'nimo, a. en m. sinoniem,
zin-verwant (wootrd); —ple, a. (wapenk.l = —ble.
sinop/sis, f. -samen-vattdng, kort begrip;
som; —'tico, a. samen-vattend, voor
éen oog-opslag bewerkt; tablå sinoptica, overziehts-tabél.
sinrazon, f,- onrecht, onbillijkhedd.
sins/abcr, m. verdriet(elijkheiid); weerzin,
walg (na genot); —onte, cm. spot-vogel
v. Mexico.
s?nt/å"ctico, a. (spraakk.) sintaktisch; —
axis, f. zinsleer; —'esis, f. samenstelling (uit de geseheiden deelen); sintése, overgang, to t gehøel uit onderdeelen; (heelk.) aanéen-ilasschings —
ético, a, sintetdseh (zie vor.); —'oma,
m. verschijnsel, kenteeken, voor-bode;
—omåtico, a. kén-teekeraend, tot de
ken-teekenen eener z i ekte a. a. behoorend.
sinu/osidad, f. bocht(dghedd), hoekigheid,
kronkeling, kromming; sinuosidad de
paiabras, draaierij in 't spraken; —iOso,
a. kronkelend, bochtig; hoekig.
sipedon =
sepedon, m. naam v. e.
yaal-roode N. -Amerikaansche slang.
siquier, co,nj. (poet.) of siquiera, id. ten
minste, (met ind.) als (we) nog maar
. . .; al was 't m a a r alleen . . . ; n i . . »
siquiera, zelfs niet (ook wel ni siquiera . . . ) .
siracusano, -a, m. f. en a. Sirakuzdér,
-ische, -isch.
sir/ena, f. sirene (ook =
stoomfludt);
verleidster; —ga, f. sleeptauw, ophaaltouw; —gado, a. op sleep-touw genomen; —gar, v. tr. op sleep-touw
nemen, voort-trekken (boot); — go, m.
getweernde of gstwijnde zijde; stof
daarvan gemaakt.
sir/iaco, m . Sirisch (taal); —iaco, m. f. en
a. Sdriér, -sehe, -sch; = iano -^a; —io,
m. Sirius (ster), sCerre-beeld v. d. Grcote
Hond; ook === —iaco; —le, m. uitwerpselen v. wol-vee; —oco, m. Sirocco' (zuid-ooste-wind op de Middellandsche Zee); —ria, f. = —le; —te,
f. zand-bank; —vienta, f. dienst-medsje,
meid; vrouw die een paair uur voor de
huis-houding komt; —viente, m. dienaar, knecht.
sis/a, f. akcijns, belasting op dranken
en op olie; over-winstje op inkoopen
(v. d. keukenmeid a. a.); overschotje;
ongeoorloofd winstje; schuine afsnijdang in een kJeedingstuk, vooral a. d.
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oksels; bijt-middel v. oker en gekookt veirrøiljoen (voor vergulders; —
ador, -a, a. en s. die bedriegt, bedrieger,
(kleermaker
die
afknipt
en
achter-houdt
enz.); —ar, v.
tr. bedriegen (zie vor.); de inhoud
der vocht-maten verminderen
riaarmate akcijns verhoogd; een laag verguldsel aanbrengen; —ear, v. (in)tr.
uitfluiten, sissen; —eo, m. uitfluiting,
gesis; —ero, m. ontvanger der akcijnsen; —imbrio, m. miierdk; —on, m.
soort berg-hazel-hoen; ook = ' — a d o r ,
-a, (dan ook —ona); —tema, m. stelsel; —temåtico, a. stelsel-måtig.
sit/iador, -a, m, f. belégeraar; a. belégerend; —ial, m. bidnstoel voor vorsten;
taboerét, krukje; —iar, v. tr. belégeren;
lastig vallen; —io, m. plaats, oord;
plek; zitplaats; belégering; zomer-verb/lijf; sitio de recreo, lfust-verblijf; —o,
a. (rechtst.) gelégen (onroerend goed);
—uacion, f. Jigging, stand; betrekking,
pozitie; toestand, staat; aanwijzdng v.
fondsen voor betaling; —uado, m.
betaling aangewezen op; aanwijzing v.
renten o p érfenis of bepaald fonds,
verhipotekeerd op die rente; —uar,
v. tr. plaatsen, aanwijzen voor betaling
(fondsen); fonds aanwijzen voor betaling eener rente; r. zich plaatsen,
een pozitie krijgan.
so, pr. p. nog in: so capa, onder de
dek-mantel- so color, onder 't voorwendsel; so ,pena, op straffe; dnr.
„jasses": i so peal! jasses, wat 'n sukkel ben je!; hol; —-asar, v. tr. even
braden, half-gaar braden; —ba, f.
kneding;
afranselingj
—bacal,
a,
oksel-; —baco, m. oksel; —badero,
a. kneedbaar;
—badura, f.
kneding; verkreukeling; —bajadura, f.
harde hanteering; kneden; kreuken;
•== -—bajamiento; —bajar, v. tr. ruw
hanteeren, samen-drukken; verkreukelen; —baquera, f. uitsnijding a. d.
oksels (a.° e. kleed); —baquina, f.
oksel-reuk.
sob/ar, v. tr. kneden; afranselen; verkreukelen; pleies, huiden bereiden; la masa,
het brood-deeg kneden; el fieltro,'t fdlt
doorwérken; —arb a, f. neus -riem (v. e.
paard); — arbada, f. ruk a. d. teugel;
ruwe afstralfingi —arcar, v. tr. onder
de ,arm dragen; de mantel onder de
arm opslaan; —eo, m. riern die de
boom v. d. ploeg a. h. - juk verbindt;
—eranamente, adv. op soevereine wijze;
uitstekend; uiterst; volstrekt; —erania,
f. opper-he erschappij; hoogheid, trots;
—erano, a. opper-måchtdg; m. opperheer; —erbia, f. trots, hoovåardighedd,
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aanmatiging;
drift-bua;
— erbio, -a.
trotsch,
hoovaardig,
aanmatigend;
prachtig, ver he ven; —ina, f. bauten
pen; —6n, -ona, a. slim en lua; al te
aannalig; —ordo, m, (scheepst.) manifest;
—ornacion, f.
=
— orno;
—ornado, a. verdeukt in de oven
(brood); —ornador, -a, a, en s. verleider, verleddend;' —ornal, m. bijgevoegde last; —ornar, v. tr. ver leiden,
omkoopen; testigos, getuigen omkoopen; —orno, m. varleiding, omkooping.
sobr/a, f. over-daad, -maat; -gewicht;
-waarde; de sobra, te veel, over; pl.
overschotjes; —adamente, adv. overdådig, -måtig, meer dan voldoende;
—adar, v. tr. een huis met vliering of
graan-zolder
bouwen; —adillo, m.
verkl. v. —ado, graan-zoldertje; uitstekend dakje; seherm over balkon
enz.; soort insteek-verddeping, -kamer;
— a d o , m. vliering, graan-zolder; a.
schat-rijk; in overvloed: tener dinero
sobrado, geld in overvloed hebben;
adv. al te veel; ruim genoeg; —ancero,
a. werkelooze; —ante, a. over-blijvend;
overtoliig; m. ovesrschot; —ar, v. intr.
te veel zijn, de maat te boven gaan;
ni sobra ni faita, juåst genoeg; —
asar, v. tr. van gloeiende kolen omringen.
sobre, prep, op; over; boven, behalve;
sobre eso no hay mås que hablar,
daarvoor hoeft niets meer gezegd te
worden; estar sobre si, op zijn hoede
zijn; voy sobre éi, ik zit hem op de
bielen; estå siempre sobre ella, valt
haar steeds lasrtdg; sobre las olas, over
(boven) de golven; sobre mås y menos,
zoo ongeveer; sobre dos leguas, ± 2
mur gaans; m. opscihrift, brief -omslag; —
abundante, adv. over-måtig; —abundar,
v. intr. meer zijn dan noodig is; —•
aguar, v. intr. op of aan de oppervlakte v. h. water zijn, zich voortbewegen; —agudo, a. boven de gewone hooge tonen; —aliento, m. korte
adem; —alzar, v. tr. nog hooger steilen, nog opslaan (prijs); —aiiadir, v. tr.
nog aan toevoegen; —asada, f. soort
geroosterde saucijs op de Balearen;
—asar, v. tr. op niauw braden; —calza,
f. slob-kous; —cama, f.a voet-deken,
• bedde-sprei;; —canon, m. (rechtst.)
extra-cijns, eerste reinte boven de cijns;
—caiia, f. beemig onder-beens-gezwel;
—carga, f. over-lading, -vracht; nieiiwe
last, nieuw verdriet; over-gordel (v. e.
lastdier); —cargar, v. tr. overladen, te
veel last opleggen, te veel bezwaren;
plat-strijken, -persen (nåden); een dubbele naad maken; —cargo, m. super-

sobre
cargo; — carta, f« enveiop,
briefomslag; herhaalde aanzegging v. e.
recht-bank voor de uitvøering v. e.
vonnis; •— cartar, v. tr. bevél tot tenuitvoer-legging v. e. vonnås herhalen
(rechtbank); —cédula, f. herhaald bevél v. h. bestuur tot de uitvoering v.
e. vooraf-gaand bevél; —ceja, f. voorhoofd boven de wenk-brauwen; —*
cejo, m. frons der wenk-brauwen; —
ceno, m. =-- —cejo:;
,—cincha, f.
overgordel (v. e. paard), breede singel;
= •—cincho, m.; —claustro, m. kamer,
logies boven klooster; —ooger, v. tr.
overvalten, aangrijpen; groote verrassiing veroorzaken; r. dooir sehrik of vrees
bevangen
worden; — comida,
nagerecht; —copa, f. deksel v. beker
of glas; —crecer, v. intr. te veel aangroeien (vleesch in wond); —cruces,
m. pl. vier spaken kruiseliings in water-rad (om te putten); —cubierta, f.
tweede enveiop; over-dek; —dezmero, m. adjunkt v. d. tiend-ontvanger;
—dicho, a. boven -genoemd; —diente,
overgroeiende
tand;
—dorado,
a.
verguld; —dor ar, v. tr. vergulden;
tam.
verzachten
(woorden); —empeine, m. deel v. d. slob-kous boven
de wreef; —entender, v. tr. =
—
ntender; —guarda, m. bij-wacht; —
haz, f. opper.-vlak; over-trek; —hueso, m. beenig onderbeens-gezwel (v.
e. paard), = —caiia; verdrietelijkheid,
last, moeite; —jalma, f. dek voor
mudl-ezel; —Have, f. dubbele s k u t e l
(v. e t de ur); — slot; —llevar, v. tr.
dragen^ voeren (last); fig. geduldig
lijden, of helpen dragen; —maner a,
adv. in hooge mate, buiten-gewoon;
ongehoord; —mano, f. beenig voorpoot-gezwel (a. d. hoef) bij lastdieren; —mesa, f. tafel-kleed; natafelen; de sobremesa, na 't eten; —
mesana, f. (zeet.) bram-zeil v. d.
f okke-mast; —muiionera, f. spil-band
(a. e. kanon); —nadar, v. intr. bovendrijven; —natural, a. boven-natuurlijk;
buitengewoon; —nombre, m. bij-naam;
—ntender, v. tr. (ie) bedektelijk te
kennen geven; —P^ga, f. extra-betaling; — pano, m. oplegsel, dubbele
stof; —parto, m. na-sleep v. e. be valUng; —pelliz, f. koor-hemd; —peso, m.
over-lading; —pié, m. beenig gezwel
a. d. hoef; —poner, v. tr .(als poner)
bovernsteilen, hooger sichatten; boven op»
iets leggen of zetten (figuren, om te
zien of ze elkaar dekken); r. zich
steilen boven; sobreponerse a respetos
humanos, zich boven 't oordeel der
mensehen verhéven achten; —precio,
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m. prijs-vearhooging; ongehoorde prijs;
—puerta, f. deiuir-gordijn; roede waarin
dit hangt; —puesto, a. overfcrdffén;
wat men op iets legt, zst of doet;
ook gezegd v. d. honing-raat gemaakt
nadat de korf vol was, en die oip de
andere staat; bordar de sobrepuesto,
erbij
borduren,
vearzinnen; —pujamiento, m. overtréffing; —pujanza, f.
groote kracht; —pujar, v. tr, overtréffen, te-hoven-gaan; een hooger bod
doen; —quilla, f. (zeet.) kim-kiel;
—saliente, m. die zich onderscheidt;
officier v. piket, tiroepen-afdeeling die
altijd gereed is; surnumerair; tooneelspeler die ook vooar ånderen in valt; a.
boven de gewilde grootte; voortréffelijk; — salir, v. tr. an intr. de maat
te buken gaan; zijn mede-dingers
over-treff en; —salfcar, v. fr. besparing en, zich werpen op; be vangen (angst,
schrik); intr. sterk uitkomen (onderdeel v. e. sichilderij b.v.); r. opsparingen door sichrik, vrees a. a. bevangen
worden; —salto, m. ontzotting, schok;
de sobresalto, met schrik, met een
schok; —sanar, v. tr. een schijn v. genézing
voort-brengen;
vermommen,
verbloemen; —sano, adv. met schijn bare genéziing; geveiinsd; —scrito, mi.
adres
(v. e. hrief);
—seer, v. to.
(rechts t.j verdagen; —-seguro, adv.
zeer
stelliig;
m.
hér-verzékeriing;
—seimiento, m,
(rechtst.)
verdaging; —sello, m. dubbel zegel op
een akte; —servas, f. pl. . (zeet.) oploop; —solar, v. tr. (ue) van een
nieuwe zool voorzien; —stante, m.
opzichter; —stadias, f. pl. overligdagem; —sueldo, m. extra-betaling,
-loon; —suelo, m. tweede jnouten vlioer;
—tarde, f. v6oar-avond; —te jer, v. tr.
met draden door-wérken, -stikken; —
todo, m. over-jas; —veedor, m. opziener, inspekteur; — v e n d a , f. zwachtel
over kompiréis; —venida, f. qnverwachte
aankomst; —venir, v. intr. (als venir.)
onverwacht komen; —verterse, v. r. (ie)
oveSrlpopen; — ves tir, y. tr. (i) een;kleed
over an dere kleeren aantrekken; —
vidriera, f. tralde-werk v. ijzer-draad
véor venster; —viento, m. (zeet.) mime
bak-stags-wind;
ir a sobreviento,
scherp bij de wind houden; ponerse
of estar a, sobreviento, de wind aan
loef-zijde brengen of nebben; —viniente, a. en rn. f. nieuw-aangekomen(e); —vista» f. helm-vizier; —
vivir, v» tr. over-leven, langer leven
dan.
sobr/iedad, f. soberheid; —in©, -a, m. f.
neef, nicht (tegen-over oom en tante);
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sobrino ssgundo, achter-neef; -^-io, a.
sober. /
soca/ire, m. (zeet."i lij-zijde v- h. schip;
estar of ponerse al socaire, f am. 't werk
ontloopen; al socaire, in de luwte;
—lina, f. handige geld-aanvraåg; —
lifiar, v. tr. op een handige manier geld
of dets ånders vragen of krijgen; —
liiiero, -a, m. f. mooi-prafer due geld
weet los te. krijgen; — Izar, v. tr.
stotten (gebouw); —marero, m. onder-kamerheer; —pa, f. voor-wendsel, schijn-reden; a socapa, heimelijk;
—piscol, m. = sochantre; —rra, f.
('t) even roosteren; —rrar, v. tr. (zde 't
vorige); —rrén, m. overhangende dakgoot; —rrena, f. tussenen-ruimte, -holte,
vooiral tussenen balken; —rrina,. f.
fam. (het") even over 't vimr halen;
-—rron, -rrona, m. f. en a. achter-houdend, achter-båksch, leeperd; — rroneria, f. achter-baksch-heid; —va, f.
uitgraving; kiiiil a. d. voet v. e. boom;
var, v. tr. onder de grand graven, uitgraven, holte graven onder; —-von,
m. door-graving v. e. berg.
soci/abilidad, f. gezelliigheid (== het
houden v. gezelschap); —able, a. geschikt voor maatsehappelijk verkeer;
gezellig, v. gezelschap houdend; —al,
a. maatsehappelijk; nombre social, fiifma, handels-naam, == razon social; —
alismo, m. socialåsme; —alista, a. en $.
socialist(iisch); —edad, f. maatschappij;
(handef) vénnootschap; gezelschap; —
o, m. lid; kompanjoin, vennoot.
soco/lor, m. drog-reden; —nusco, m.
kakao uit SocuriuscO', die zeer gezocht
is; —rrer, v. tor. helpen, bijstaan; —
rrido, a. en p. p, geholpen, gesteund
of ondersteund; behiulpzaam, hulp-vaardig;
van levensbehoeften
voorzien
(mart enz.); —rro, m. hulp, bijstand;
socorro! help!
sochantre, m. otnder-voorzanger.
sod/a, f. soda, = sosa; —'ico, a. natrium-;
—io, m. natrium; —omia, f. sodomiie;
—omita, rn. en a. sodomieter; —^omitico,* a. sodomitdsch.
socz, a. gemeen, min; vuil, onzindelijk
(vooral met 't eten); —mente, adv.
als een zwijn.
sof/å, m. sofa; —aldar, v. tr. (het kleed)
omslaan, opschorten; oplichten wat lets
bedekt; —aldo, m. omslaan of opschorten; —ion, slecht onthaal, hooifdstooting;
onhebbieldjke. v wedgeiring of afwijzing;
doinderbius; —ismo, m. drog-reden; —
ista, m. en a. sofist(isch); —isteria,
f. spits-vondigheid; —isticacién, f. vervalsching; om -de -tuin -leddång; —isticar,
v. tr. en. intr. vervalischen; om-de-tuin-
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leiden; —istico, a. spits-vondig; bedriegelijk; —ito, "m. houten zoldering
in vakken of met rozetten; —lama, f.
bleeke of flauwe vlam of weerschijn;
gloed in 't gelaat; bedriegelijke taal;
aanhalerij; Am. M. overdreven fijngevoeligheid; —lamar, v. tr. m. geveinsde
•woorden bedriegen, verlégsn maken;
—famero, m. fam. die b.v. gaarne iem.
verlégen maakt; die flikflqoit; Am.
M. iem. die om alles boos wordt; .—•
ocante, a. versfcikkend; —ocar, v. tr.
verstikken; dooven, blussehen; —reir,
v. tr. even bakken; —ocon, m. onaangenaamheid; = —oquina, f.; —renada,
f. n i k a. d. teugel; strenge beri&ping;
—renar, v. tr. aan de teugel rukken;
iem. duchtig doorhalen; —renazo, m.
=
—renada.
Sog!/a, f. touw; lengte-maat van ioo, 120
vadem (verschillend); f am. dar soga,
iem. op zijn praat-stoel zetten; arrojar
la soga tras el caldero, ex de brui aan
geven; hacer soga, achter-blijven op
reis; ilevar la soga arrastrando, gespuis
zijn; fam. estar con la soga a la garganla, in gevaar veirkeeren, a. d, gena*
de y. d. overwinnaaT overgeléverd zijn;
no se ha de mentar la soga en casa
del ahorcado, geen nare herinnearingen
opwefcken; i. foei!; —ueria, f. touwslager, -magazijn; —uero, m. touwslager, -veirkooper; —uilla, f. verk!.v. soga; zeer dunne haar-vlecht; esparto-vlechtje.
sojuzg/ador, m. omderwérpetr; die talent,
gieest-kracht of middelen heeft om
de menschen aan zich te onderwerpen; —ar, v. tr. ondesrwérpen, imponeeren (zie vor.).
sot, mX zon;- sol (noot); munt in Peru
= f 2.395; sol con unas, zon die reikens schuil-gaat; de sol a sol, van de
ochtend tot den avond; no de jar a
sol ni a sombra, jonafgebiroken vervolgen' of kwellen; aun hay sol en las
bardas, alles is ,nog, inieit.verloren; fam.
volverse al sol que nace, het met de
sterkste partij bonden; —acear, v. tr.
= —azar; —ada, f. bevloering v. kamer of voorhal; —ado, m. tegel-vloer;
—ador, m. tegel- of vloer-legger; —
adura, f. tegel-bevloefring; -vloer.
sola/mente, adv. alleen, - slechts; pas;
—na, f. zonnige plek; bedekt terras,
balkon a, d. zuid-kant (om de zon);
—nåceas, f. pl. nacht-sehade-achtigen;
—no, m. warme ooste-wind; lakmoes;
—pa, f. op- of omslag, lapél v. e. kleed;
vålschheid, veiinzerij; diepe en onregel-matige woirid met nauwe opening
(bij dieren); —pado, a. acbterbakseji;

solfa

heimelijk; —pamiento, m,, = —pa 3 ;
—par, v. tr. over de borst slaan, toeknoopen (jas, vest); verheimelijken;
r. zich in zåchzelf opsluiken, achterbaksch zijn; —pe, m. = —pa; —po,
m. — solapa, en fam. = sopapo; a
solapo, heimelijk; —r, v. tr. (ue) b e vloeren met tegels of vloer-steenen
of parkét-vloer; zolen; a. zon(s)-; m.
bouw-grond, stand-jplaats v. e. huis;
kasteel; —riego, a. v. adellijken huize;
oud-adeliijk (goed b.v.); —z, m. opbeuring, troost; pleizier, vermaak; a
solaz, op vermakelijke wijze; —zar,
v. tr. vermåken, verheugen; ontspan*
ning geven; r^ zich vermåken, - ocutspannen; —zo, m. fam. zonne-gloed.
sold/ada, f. salaris; soldij; loon; —
adero, a. waarbij loon, gesalariéeird;
—adesca, f. (de) ' gewone soldaten
(als geheel); —adescd,. a. soldaatachtig;
—-ado, ni. saldaat;
raso,
gemeen soldaat; bilono, nieiuw soldaat; —ador, m. soldeer-kolf; werkman die soldeert; —adura, f. soldeersel; fam. oplapsel, onvoldoende poging om miis-slag te herstellen; —ar,
v. tr. soldeeren; fam. oplappen y slecht
verhelpen.
sole/ar, v. tr. in de zon zetten, bruineeren; —cismo, m. fout tegen de woordvoeging;' —dad, f. eenzaambeid; ook
vrotuwe-naam; —jar, m. open zoinnige
plek; —mne, a. plechtig; hoog-ernstig;
v. hoog belang; —mnidad, f. plechtighedd; algemeene bekendheid; pobres de
sclsmnidad, bevoorrechte bédelaars onder de armen; —mnizacion, f. plechtige viering; —mnizar, v. tr. plechtig
vieren; hoog prijzen; met zijn tegenwoordiigheid vereeren.
soler, v. intr. (ue) plegen, gewoon zijn;
suele venir a las ocho, pleegt om aicht
our te boimen; —a, f. rand-balk,
waafaan
de
ander e; platte
steen
onder - schoor; dunne houten plaat
(voor opleg-werk); stil-ståande m o len-steen; —reia, f. takt; —ia, f.
tegels of vloer-steenen; houten blokjes
voor parkét-vloer; leer-werk van 'zolen.
sole/ta, f. zool (v. kous of sok); Am.
M. soort heel fijne beschuit; tomar
soleta, vluchten; apretar soleta, zijn
pas versnellen; —tar, v. tr. een nieuwa
voet zetten aan (kons of sqk);
=
—tear, v. tr.; —tero, -a, m. f. kousenstopper, -ster, die er nieuwe voeten
aanzet.
solf/a, f. zang-oefening (op noten); beginselen v. zang-leer; fam. solfa de
palos, dracht slagen; id. hecho con
solfa, iri de puntjes gerégeld; -^-eador?
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-a, m. f. goede marøiiek4ezer(-es) zanger(-és) van 't blad; —ear, v. ttr. van
't blad noten zingen; f am. afranselen;
—eo, m. van 't blad |noten zingen;
fam. p a k slaag; —ista, m. die van 't
blad zingt.
soli/citacion, f. aanzoek, verzoek; aanvraag; bede; werk-maken van iets,
elingen naar iets; —citador, -a, m.
f. verzoeker, sollicitant; —citar, v. tr.
aanzoeken, dingen naar, werk maken
van; aanzetten, dringend vragan om;
aanvragen; åanbevelen (rechts-zaak);
solliciteeren; —'cito, a.
vol-ijverig;
vol toewijding;
—citud,
f.
zorgzaamheid;
a solicitud,
op
aanvrage; verzoek-schrift; dringend verzoek; —dar, v. tr. bevéstdgen: —dario,
a. (rechtst.) solidair; eik persoom aansprakelijk, voor elkaar instaand; —
deo, m. kalotje, kapje (v. e. priester);
—dez, f. dégelijkheid; stevigheid, soldditeit; —dificacion, f. (gel.1) vast-wording; — dificar, v. tr. in vaste toestand
brengen, stevig maken; r. zoo worden;
'—do, m. vaste stof, lichaam; a. in
vaste toestand, vast; stevig, dégelijk,
grondig; —loquiar, v. intr. fam. in zich
zelf spreken;
—loquio, m. alleenspraak; —man, m. sublimaat (v. kwik);
—o, m. troon; —taria, f. lint-worm;
—tario, -a, m. f. en a. eenzelvig
mensch; eenzaam; patience-spel; kluizenaar; solitair (diiamant); *—to, a.
gewoon; —viadura, f. bulp om last te
tillen; optilling; —viantar, v. tr. van
streek maken, prikkelen, — solevantar;
—vier, v. tr. helpen om last te tillen;
r. zich even, half oprichten; —io, m.
= soliviadura.
sol/o, a. alleen; solo; adv. alleen, slechts,
pas (dan solo); solo quisiera..., ik zou
alleen maar willen . . .; —omillo, m.
rugge -stuk (v. e. varken); = —omo,
m.; —sticial, a. v. d. zonne-wende; —
sticio, m. dag-en-nåcht-évening; —
taciizjt, a. handig los-gelaten; —tador,
-a, m. f. die loislaat; —tar, v. tr. (ue)
los-laten; laten ontvallen (woorden);
los-maken; jsoltando! los!; soltar la
risa, in lachen uitbarsten; r. los-breken
(hond, paard); los-komen (beginnen
te handelen', of spreken); —teria, f.
ongehuwde s t a a t ; — t e r o , -a, m. f. vrijgeze^ jong-meisje; —tura, f. vrijmoedigheid; wel-bespraaktbeid; vrij -lating;
los-båndigheid; —ubilidad, f. oplosbaarheid; —uble, a. oplosbaar; —ucion,
f. op lossing; —ucionar, v. tr. oplossen;
—utivo, a. oplossend, los-makend; ~*
vencia, f. soliditeit; —ventar, v. tr.
aidoen (schuld); r. zich kwijten van

somonte

(de); —vente, a. solvent; vrij v. schulden; es solvente, is solvent, kan zijn
schuld(en) betalen, estå" solvente, hij
heeft zijn schulden betaald.
soll/ado, m. (zeeO koebrugs-dek (waar
d e scheeps-voorraad bewaard wordt);
—amar, v. tr. even over 't vuiur halen;
—astre, m. keuken-knechtje; slimme
schelm; —-astria, f. betrekking v. keuken-jongen; sehelme-streek; —astron,
m. en a. vergr. v. sollastre, groote
schelm, zeer listig; —o, m. steur;
—ozar, v. intr. snikken; —ozo, m. snik.
som/a, f. meel om zwart forood te m a k e n ; —anta, f. fam. en fig. pak slaag.
sombr/a, f. schaduw; schim; hacer sombra, in 't licht staan, fig. overschaduwen; sombra de Venecia, brudne aarde
om te schaduwen; ni sombra de
verdad, geen schijntje v. waarheid;
ni por sombra, heelemaal niet; poner
a la sombra, in de gevangenis zetten;
tiene buena sombra, is zeer geestig;
de buena sombra, er goed uitziend;
—aje of —ajo, m. loover-dak, 'priéel;
zonneluifel; pl. fam. schaduwen die
men wer(pt vootr 't vuiuir heen en weea'
g a a n d ; —ear, v. ta\ schaduwen (op
schilderij); —erada, f. hoedzwaai; —
erazo, m. vergsr. v. sombrero, en slag m.
e. hoed; vluchtige groet m. d. hoed;
—-erera, f. hoede-doos; — ereria, f.
hoede-fabriek, -handel; —erero, m.
hoede-maker, -handelaar; —erillo, m.
verkl. v. sombrero, hoedje, en: venus;
nayel-kruid; —ero, m. Jioed; hemel
v. e. preek-stoel; recht om de hoed
op te houden (voor de koning); de
tres picos, driekantie steek; de teja,
steek v. e. Spaansche priester; gacho,
hoed m. breede platte rand; de
copa, hooge hoed; fig. man, omdat
in Spanje de vrouwen veelal geen
hoed dragen; calar el sombrero, de
hoed dnslaan; quitarse el sombrero, de
hoed afnemen; —la, f. plek waar
de zon nooik schijnt; —illa, f. zonnescherm; —io, a. somber; donker; beschaduwd.
some/ro, a. opper-vlåkkig; fig. wat er
bo ven (op) is; in d<er haast gemaakt;
—ter, v. tr. r. (zich') onderwérpen; —
timiento, m. onderwérping, onderworpenheid.
somn/ambul/ismo, m. en —åmbulo, m.
-a, f zie s o n a m b . . .
somn/ifero, a. (poet.) slaap-brengend;
—ilocuo, a. (gel.) in de slaap pratend;
—olsncia, f. slaap -zucht; slaperigheid.
som/onte, a. ruw, onbereid; pano de
somonte, laken v. ruwe wol; —orgu. [ador, tri. duiker; ~org«jar, v. tr. onder
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water doen, indompelen; intr. dudken;
—orgujo, m. dudketr, duiiker-vogel; a
lo somorgujo, onder water, fam. stikem; = — orgujon, m.; — o r m u j . . .
= — o r g u ] . . . ; —pesar, v. tr. op de
hand wegen.
son, m. geluid, klank; gerucht; fam.
al son que me tocan bailo, ik betaal
met dezelfde munt; al son d e . . . , op
de wijze van (volks-lied b.v.); e " s o n
de monosprecio, op minachtende wijze;
sin ton ni son, zonder slot of ziin;
a son de tambor, de trompetas, met
trom -geroffei, met trompet-geschal; —
ada, f. gerucht; —adera, f. fam. gesnuit, snuiten (v. d. neus); — adero,
-a, m. f. die luidruchtdg snuit; m.
zakdoek; =
—ador, n v ; a. geluidmakend; —aja, f. beilet jes v. e. tamboerijn; pl. soort houiten tamboerijn;
—ajero, rn. bnkl-bel; — ambulismo, m.
nacht-wandelen; — å m b u l o , - a , m. i. en
a. nacht-wandelaar, -stier, -wandelend;
—ante, a. = —oro; —ar, v. tr. (ue) doien
klinken, bespelen (instrument), kilden
snuiten (neus v. e. ander); toe-spéling
maken op, betrekking nebben op;
intr. klinken, geluiid geven; r. zich
snuiten; verluiden; —ata, f. sonate»
—da, f. diep- of peil-lood; (heelk.)
sonde; deel der zee waarvan diepte
bekénd; —dable, a. peilbaar; —daleza,
f. (zeet.) touw met diep- of peil-lood;
—dar, v. tr. peilen; sondeeren; = —
dear; —deo, m. /peiling; sondeering;
—ecillo, m. verkl. v. son, flauw geluid; —ético, m. vinger-trommeling a.
a.; —eto, m. klink-dicht; —ido, m.
geluid, klank; —oridad, f. welliuidendheid; eigenschap v. geluid te geven;
-—oro, a. wel-luidend; geluid-gevend;
—reir(se), v. intr. r. (i) glim-laehen;
—risa, f. glim-lach, lachje; —rodarse*
v. r. (ue) in de medder raken (wielen);
—rojar(se), v. tr. r. flink berispen, (doen")
blozen; = —ro]ear(se)« —ro jo, m. hoon;
schaarn-rood; (doen) blozen; — rosar,
v. tr. een rozige tint geven; even
laten blozen; aangename gewaarwording* geven, die doet blozen; —rosear,
v. tr. = vor.; r. rooskleurig worden;
—roseo, m. blos; —saca, f. flikflooderij,
aanhalerij (b.v. om geld los te krijgen
a. a."); —sacador, -a, m. f. flikflooier,
vleier om dets (gedaan) te krijgen;
—sacamiento, m. beter dan —saca;
—sacar, v. tr. stilletjes of ongemerkt
uit een zak nemen, met gefldkflooi
los-krijgen, gedaan krijgen, zoo vernemen a. a.; (rechtst.) op slinksche
manier beklaagde die ontkent verhoo ren; —saque, m. = . —saca; —sonete,

n m.
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geluid v. in de maat geslagen tikjes; fam. veelbeduidend toontje; dreun.
son/adorf -a, m. f. en a. droomer; (dem.)
die veel droomt; —ar, v. tr. (ue) droomen; fam. ni lo he soiiado, ik heb er
in de verste verte ni et aan gedaeht;
—oliento, a. slåper g.
sop/a, f. so ep; wat er in de soep gaat
(vleesch, ballet jes a. a.); pl. pap;
de vino, brood in wijn gedoopt;
borracha, sneeties brood gebakken in
olijf-olie, met veel sniker, overstrooid
met kaneel, en in wijn gabraden tot
deze
geheel
opgezogen
is;
fam.
de arroyo, kiezel-steen op 't strand;
arid ar a la sopa, in de vakantde v. d.
liefdadigheåd leven, de gitaar om de
hals (student); hecho una sopa, doornat; fam. dronken; —aipa, f. soort
pannekoek met honing; —alancar, v. tr.
optillen, m. e. hef-boom; —anda, f.
dak-balk; h a r g - of draag-riem (v. e.
rijtuig); —apear, v. tr. fam. oorvijgen
geven; mishandelen; —apo, m. slag
onder de kin; fam. oorvijg; klep (b.v.
veilighedds-klep); —ar, v. tr. de soep
over de sneetjes brood gjeten; —-ear,
v. tr. indoopen, soppen; feg. onderwerpen; groot overwdeht hebben over;
vertréden; —ena, f. holte onder rots;
—era, f. soep-terrien; —ero, m. soepeter; a. diep: plato sopero, soep- of
diep bord; —esar, v. tr. op de hand
wegen, =
sompesar; —etear, v. tr.
sneetjes brood in de saus doopen;
iem. ruw berispen, hard de waarheid
zeggen; —et6n, m. flinke oorvijg;
de sopeton, op~eens; —ista, m. arm
student, die van liefdadiighedd der
kloosters leeft.
sopl/adero, m. kelder-luik, -opening; —
ado, a. (op)geblazen; opgedirkt; —
ador, -a, m. f. blazer; onrust-stoker,
stoke-brand; —adura, f. geblaas, (in-,
aan-)blazdng; —amocos, m. fam. slag oip
de neus, oor-vijg, moil-peer; —ar, v. tr.
blazen, opblazen, aan-, udtblazen; fam.
dnblazen; fam. voor de neus weghalen; aanklagen; (dam) Mazen; intr.
waaien; veel drinken; sopla la fortuna,
d e fortuin dis (hem) gunstig; sopla,
vivo te lo doy, Lotje leeft n c g (kdndergpel); soplar y sorber no puede junto
ser, je kunt geen twee dingen tegelijk
doen; r. fam. zich soplndo voordoen
(zie dat woord); -^ete, m. blaas-pijp
(der goud -smeden enz.); —ido, m.
=
soplo; —illo, m. verkl. zuchtje;
iets zeer lichts of zwaks; manto de
sopiillo, mantel v. zeer luichtig taf; —-o,
m. blazing, geblaas; tocht, zuchtje;
kleine opzwelling; gehedan T'^richt; aan-

Sop on
klacht; es un sopld, 't «is maar een
oogenblik; évantjes; —on, -a, m. f.
aanklager, verkldkker.
sop/on, m. vergir. en = —ista; —oncio,
m. fam. flauwte, bezwijimkig.
sopor, sluimerdng; dommel; —ifero, a.
slaap-wekkend; = —oso; —table, a.
dragelijk; —tal, in. sooirt voor-hal in
land -nuizen, hotels enz.; pl. galerij
langs huizen; —tar,'-v.tr. verdragen;
—te, ni. steun.
soprano, m. sopraan; fam. gesnédene.
sopuntar, v. tr. punten zetten onder.
sor, f. ,,zusteir" (non v. sommigs kloosters); —ber, v. tr. opslurpen; opsinuiven; fig. verzwelgen (afgrond, zee),
opslokken; fam. lo sorberfa, is veel
sterker; 'sorber los mocos, de snot
ophalen; ^-bete, m. sorbet; —beten,
m.
vergr.
goroote
slurp, , slok;
ophaling v. d. neus; —bible, a. opslurp- of opsloirpbaar; op te snu i ven
(geur); —bo, m. slurp; ophaling, opsnuivirg; dets heel gerings; —ce, m.
spitsmms.
sord/amente, adv. dof, weinig hoorbaar;
heimelijk; —era, f. doof heia; —idez, f.
walgelijke smerogheid; leelijkheiid; krénlerigheid; —'ido, a. walgelijk vuil, min,
smerig; —ina, f. demper; doffe trompet; a la sordina, heimelijk; —o, -a,
m. f. en a, dof; doof; doove; ruido
sordo, dof gedrudseh; esta sordo, is
doof ( = wil niet hooren), es sordo,
is doof ('=== kan niet hooren); dolor
sordo, doffe smart; sordo corrio una
tapia, stok doof; —omudex, f. doofstomheid; — omudo, a. doofstom.
sor/ites, m. gel. ketting-sleit-rede; —
na, f. låksheid, largzaamheid; onverstoorbaarheid; achter båksehe aard; fam.
cantar la soma, zich vrij aan losbåndigheid overgeven; —riavsron, m. harde
en vlugge slag met het boven-vlak
der hand; —or, f. = sor; —prender,
v. tr. verrassen; over vallen; r. verwonderd of veirraist zijn; —presa, f.
verirassing; overvålldng; —ra, f. kiiezelzand, als ballast aan boord; —regar,
v. tr. (ie) uit hooger terras bevloeden;
—rieg3, m. toevallige ioop-afwijkdng
eener rivier; besproeddng v. e. terras
van uit een hooger liggend dat reeds
besproeid ds.
sort/eador, -a, m. f. en-a. die de loten of
een lot laat trekken; m. die met de
lans de stieren bevecht; —eamiento,
m. = —eo; -—ear, v. tr. verloten, door
't lot bepalen; handig ontwijken; te
voet bestrijden (stier) en alleded kunst grepen met hem doen; —eo, m. trekking (loting), ===• —eamiento; —ija,
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f.' ring; kr ul (haar); correr sortija,
ring-rijden; —ilegio, m. toove(na)rrj;
—ilego, -a, m. f. en a. waar megger,
-zeggend.
isos/a, f. natron; soda (-plant); —egado, a.
bedaard, rustig; —egår, v. tr. (ie) kalmeeren; intr. rust gsndeten; rustig
slåpen; r. bedaren; sotsiéguese V., stel
u gerust; —eria, f. flauwheid, smakeloosheid; —ieg9, m. kalmte, rust; —
la)'ar, v. tr. schuin steilen, -maken,
-doen g i a n ; —layo, m. schuinte; de
sosiayo, schuin; —-o, a. flauw, smakeloos; —pecha, f. achter-docht, vermoeden; —pecnar, v. tr. vermoeden;
verdénken, een kwaad vermoeden van
of achterdocht hebben itegsn; —pechoso, a. verdacht; achter-dochtig; —
pesar, v. tr. v. d. grond tillen; —quin,
m. verraderlijke zij-slag, -stoot; —
tén, m. steun; hulp; volkomen evenwicht v.- e. schip; —tenedor, -a, m. f.
beschermer, steuner; onderhouder ' (v.
e. vrouw buken huwelijk); —tener,
v. tr. (ie) onderhéuden; "stemnen, ophouden; bewéren, volnou'den; uithouden, verduren; aanhouden (toon); r.
stand-houden, weerstand bieden; goed
blijven; elkaar stemnen; —tenido, m.
(røuiz.) kruiis; —tenimiejito, m. steun,
énderhoiud.
sota, f. boer (kaart); —banco, m. lijstwerk a. h. bovem-ednd v. d. kiromming
v. e. gewelf; hoogste verdieping (boven
kroonlijst); —cola, f. staart-riem; —
coro, m. onder-koor (i. katedraal);
—Icaide, m. onder -cipier; —lug»» m.
de tweede hoepel aan eik uit-einde
v. e. ton; —na, f. prdesiter-rok; dracht
slagen; —near, v. tr. fam. afranselen;
'—no, m. onder -aairdsph vertrek; —
ventarse, v. r. (zeet.) onder
de
wind- zijn; —vanto, m. (zeet.) lij-zijde.
sot/echado, m. overdekte plek; —eno,
a, in 't bosch groeiend, bosch-; —errar,
v. tr. (ie) onder de grond stoppen;
—o, m. oever-plek vol boomen; dicht
boschje laag hout; pref. onder-, beneden, lager dan; —roz3, m. as (v. e.
voer-tuig); —uer, m. Sint-Andrieskruis.
su, pr. poss. zijn; haar; hoin; uw; S. S.
S. su seg uro servidor, uw dienst -wdlMge,
dienaar; pl. sus, zijn, haar, hun, uw»
—ave, a. zacht, week; licht (tabak).
suav/ecito, a. verkl. rnollig, week; —idad,
f. zachtheid, weekheid; zachtaardigheid; zoetheid (v. klank b.v.-); liichtheid;
—izador, m. en a. scheer-rdem; verzaehtend; —izar, v. tr. verzachten; verzoeten; weiek maken; aanzeitten (scheermes).
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sub/aitcrno, m, en a. ondergeschiktte),
b.v, oficial subalterno, o,ff~oier . onder
de rar g v . hoofd-offioier; -arrendador,-a, m. f. onder-pachterj -arrel11darniento, m onder-fver jpachcring j), =
-'arriendo; -arr,ertdar, v. tr. (ie) onder-(ver)pacht(irg); -asta, f. verkooping bij a£ -slag ; = -astaci6n; astar,v. tr. bij af-slag verkoopenj
cinertcio, a. onder de asch gebakken
(brood); -cutaneo, a. gel. onderhuidsch; -delegacion, 1. sub -deleganie,
tweede dekgatie; -delegado, m. en a.
gemachtigde v. e. gemachtigde; delegar, v. tr. sub -delegeeren, machtigen door e. gemachtigde ;-diac'onado
of -diaconato, m. onder -diakonaat;
-diacono, m. onder-diaken ; ~'dito,
m. onderdaan; a. onder-gesohikt ; dividir, v. tiro onder -verdeelen; -division,f. onder-verdeeling, -afdeelmg] duplo, a. in de verhouding v. 1:2; -ejecuter, m. uitvoerder V. e. last uit kracht
,eener delegatie of machtigingj -eroso,
a, kurk-achtig, op "suhClr" geliikend,
subi/da, f. (op}stijging, rijzing ; was (v,
water), kleine verheffing, hoogte; toe.
name; verergering: ops[ag (v, prijs );
-dero, m. plaats om naar boven te
gaan, of waarlangs men stijgt ; -do, a,
donker(v. kleur ), verhoogd (g-CUT,
smaak, prikkel ); fijn; hoog (prijs); Ila, f. els; -nquilino, -a, m. £.ond,e['huurder ; -ntrante, a. (zli,ektek.) intredend. vooTdat andeTe. aanval geeindi:gd
is; -r, v. intr. stijgen; rijzen; naatr boven
gaan of komen; opvairen; naar de hoogte
gaan, noager in prijs worden; tr. op-'
slaan; naar ba,ven .brengen; ophoogen, y,erho ogen; r. stjjg:en; a la cabeza,
maar 't hoofd stijgen (wijn); a mayores,
zi:ch vrijheden. veroOlTllOoven; '-tamente, adv. plo.tsd.~,ng; =. -taneamente,
adv.; -taneo, a.; = '-to, a. plotseling; de subitaneo, op-cens.
subjjuntivo, m . . aanvoegende wijs;
Ievaci6n, f.oprioer; opstand; -Ievar,
v. tr. tot opiroetf' of opstand aanzett;en,
,opruien; if. lin opstandkomen; -Iimaci6n, (sch-e.ik.) v1uchtlig-makling;
mado,m. (kwik):suhIlimaat, ook subHmado corrosivo; -Hmar, V.tlL verheHen, hooger st,el1en; (schteik.) vluchtig-mak,en; -Iimatorio, m. en a.
(scrheik.) (vat) voor vluchtig -making;
-lime, a. verh6ven; -:limidad, f.velThevenheid; f. verrekking, verrstuiking;
-Ungual" a. onder de tong 1:iggend;
--lunar, a. onderr- -maansch; -marino,
a. onder-zee:sch; m.·· duikboOit;. -ordi..
nacion, f. onder-geslchiktheid; tUicht
(miL); -ordinado, a. onder-~esch.ikt;
v->-
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-ordinar, v. tr. onder -geschikt rnaken; -prefecto, m. onder-prefekt; prefecture, f. onder -prefcktuur ;
rayar, v. tr. onderstreepen; ~repci6n,
f. (rechtst.) verkrijging door vervalsching of vierschalking; achterbaksche
handeling; verbe~rging dell" waarheid
a. e. rechterj -repticio, a. langs
slinksche wegen verkregen; opo ongeoor1oofdewijze g,edaan (vgekregen);
-rigadier, m. onder-hriigadier", -officier in de koninklijke lijf -wacht; rogaclon, f. overdracht v. rechten op.
een ander, gerechteEj~e plaats-vervanging;-rogar, v. tr. een ander in
zijn plaats en rechten stellen, in de
plaats v. e. onder benoemeru -sanar,
v. tr. herstellen (onrecht, schade): verontschuldigen; -scribir, v. tr, = 8UScribir; -scripci6n, J. = suscripcidn;
secuente, a.
~siguiente;
':-seguirse, v. r. (i) onmiddellijk nakomen;
-sidiario, a. (rechtst.) in plaats van
andere straf; steunend: als .gelde[ijke
huln; -sidio,. m. belasoing; subsidies
-siguiente, a. nakomend, opvolgendj
-si~uientemente, adv. daarna (onmiddellijk) volgend; -sistencia, f. onderhoud, .. voeding; voort -bestaan; (het)
van-kracht bIijven; -sistir, v, intr.
voort-bestaan: van-kracht blijven: bestaan, voort -leven; -solano, m. OQstewind; -sta.... zie susta ./.; --,.st •••
=
sust ••.; -suelo, m. ondergrorrd;
keIder-verd]eping of rlioo~; -t~nder,
v. tr. (me,~tik.), lile, een kOOirde trekken,
een rechte l!ijn tegenoiver een hOlek;
-teniente, m. Jtweede lui ,tenanrt;
.
terfugio, m. hst; uli,tvlucht; -terraneo,
a.onder;g.ronds'Ch; m. ondetr-grondsche
J:u,i!mlte; -urbano, a. en s. (!iem.),
ryan de bUJiltenwiijk!en;. -urbio, m. VOOITstadt -venci6n, tf. geldelijke steun;
subsftl'ie; -vencion::r, v., tr. subslidieerent -venir, v. tr. (a1s" venir) ~elde
lijk steunen; Sfllbsidieren; -versi6n, f.
omver-we,rp~ng (v. ,d. staat); -versivo,
a. omver-wer-pend, Btaats-gevaarlijk;
-sersor, m. omver -wexper (v. d~ staatso,rde a. a.); -vertir, v.:tr. (i, lile) omv,ef-'
wetfpen; -yugar, v. tr. onderwerpen,
6nderbre:ngen.
suc/cino, m.balfn-steen = ambar; ~
cion, f. (ge:ne:esik.\ zluiging.
suce/der, v. (in)t,r. gebeulT,en; opvolg,eln,
komen na, vervangen; -sible, a. opvolgbaar; -si6n, f. opv:Q!lging;, erfopvo19ing, ,e['fe:nis; ope:en -voJ.ging v.
tijd of zaken;afstamn1elingen; -sivo,
a. opeen-volgend; en 10 sucesivo,
voortaan; ~so, m. gebeurtenis'; afloop,
u:tslag; opeenvolging of verloop v.
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tijd; —sor, -a, m. f. opvolger; afstammeling.
suci/edad, f. vuilhedd; laagheid, f am.
smerige streek; .—nto, a. beknopt;
er-onder omgebonden, o-mgord; —o,
a. vuil; gemeen; en sucio, ongewasschen.
suc/re, m. Am. E c . munt v. i 1.20 ~
100 centåvos; —ulento, a. sappig;
fam. voedzaam; —umbir, v. intr. bezwijken, zwichten; (rechtst.) een geding verliezen; — ursal, a. en f. bij(kantoor, -magazijn enz).
sild, m. zuiden; zuide -wiihd; — sur.
suda/dero, m. inrichting voor een zweetbad; dékentje oridiefr 't iza.de!; zak-doek
om zweet te drogen; verglet; gedeelte
waar 't water dirappel voor druppel
weg-loopt; —r, v. intr. en tr. zweeten,
<uat-zweeten; f am. weinig tegelijk en
met tegenzin geven; druipen, zijpelen;
sudar sangre, la gota gorda of el
quilo, z:ch afsloven; —nø, m. £=*=
sudadero 1, en in el santo sudario, heilige zweet-doek (v. Christius); Am. lijklaken; —torio, a. == sudorifico.
sud/este, m. ziiicl-oosten, jzuid-oosite-wdnd;
—oeste, m. zuid-west; —or, m. zweet,
zweeting; pl. rnoeite; al sudor de tu
frente, in 't zweet uws aansehijns;
—orient©, a - doornat v. h. zweet; —
orifero, a. of —orifico, a. zweet(middel b.v.);» —oroso, a. bezweet; —
oso, a. zweeterig; —-sudeste, m. zuidzoiid-oost(e-wind); —sudoeste', m. zuidzui d -west (e - wind).
Sue/cia, f. Zweden; (sue)co, -a, m. f. en
a.
Zweed,
Zweedsch(e); —gra, f.
schoon-moeder;
—gro, m. schoonvader; —la, f. zool, (4eder); tomg
(visen); drempel-stuk; voet-stuk,
=
z6calo; båljart- stok-leer tje; de siet?
suelas, geweldig, flink; doortrapt; no
le llega å la suela del zapato, is
verore-weg zijn rmindere.
suel/da, f. simfitum (geneeskr. plant);
—dacostilla, f.
dag-sehoone
(soort
winde); —do, rn. soldij; sålaris; (loon;
Fransche „so>u" (halve stuiver) = 5
centimes; sueldo å Ifbra of por libra,
ponds-ponds-gewijze; å sueldo, tegen
loon; tener a su sueldo, in loondienst hebben; —0, m. grond; vloer;
bodem; hoef; verdieping (v. e. buds);
bezinksel; einde; grond- of rechts gebied; suelb natal, geboorte -grond; venir
al suelo, instorten (gebbuw); echarse
al suelo, ziich vernéderen; sin suelo,
zonder bodem; . overjarig graan- of
stroo-overblijfsel op de zolder; pl. opveegsel graan v. d. dorsch vloer; —ta,
f. los-making; kluisters (a. d. pooten
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v. e. paard); meeloopende trek-ossen
ter vervanging; afspan - of vo 2der -plaats
der ossen; dar sueltas, wij-af geven
(a. school-kinderen); —to, a.-los; vlug;
rank; ongebonden; wat schran; dinero
suelto, klein-geld; suelto de lengua,
los-hppig; no tengo suelto, ik heb
geen klein geld; no Hevo suelto, ik
k a n niet uitmaken; rn. kort berdcht
(krant).
sue/iio, m. slaap; droom; no dormir
sueno, geen oog toedoen; ni por suenos, in de verste verte niet; dormir
a sueno suelto, vast en gerust slåpen;
descabezar ei sueno, even de oogen
sluiten; —ro, m. wei of boi; suero de
la sangre, water -deelen v. h. Moed;
—roso, a. water -aehtig.
suerte, f. lot; soo.rt; figu-ur bij 't stieregevecht (b.v. capear of banderiilear);
de suerte que, zoodat; de esa su erte,
op die wijze; echar sueltes, loten,
strootje-trekken; entrar en suerte, in
de loting gevallen zijn.
suficien^cia, f. voldoendheid, genoegbeid;
bekwaamheid; gal. zelf-gendegzaamiheid; a suficiencia, voildoende; —te,
a. voldoende; bekwaarn.
suf/ocaci6n, f. verstikking; —ocado, a.
erg heet;
—ocador, -a, a.
verstikkend; m. f. verstikker;
—ocar,
v. tr. verstikken; fig. smoren; r. stikken; (con), zich driftig maken (op);
—ragåneo, m. hulp- of wij-bisschop;
-^-ragar, v. tr. helpen, bijstaan; begumstigen; voldoen, betalen; het noodige
verschaffen voor luitgaven; —ragio,
m. hulp, bijstand; stem; pl. ge,béden
voor een doode; —rible, a. duldbaar,
dragelijk; —rido, a. verdraag-zaam;
lankmoedig; m. al- te toegevend eehtgenoot; —ridor, -a, m. f. lijdzaam,
geduldig menseh; —rimiento, m. leed,
smart; lijden; lijdzaamheid, verdråagzaamheid; —rir, v. tr. dijden, dulden,
veien; r. fam. no sufrir ancas, weinig
verdraagzaam zijn; no sufrir cosquillas,
spoedig boos worden; — umigacion, f.
berooking, bedamping (voor gezondheid). :
sug/erir, v. tr. (i, lie) inblazen; in de
gedachten brengen; —estion, f. inblazing,
ingeving;
aanzetting (tot
kwaadV
sui/cida, m. f. zelf-moordenaatr, -és; cidio, m. zelf-moord; (Sui)za, f. Zwiitserland; (su')zo, -a, m, f. Zwitser, Zwitsersch(e).
suje/cion, - f. onderwérping; afhankelijkheid, onderworpenheid; lastiig-vallting;
vast-binding, banden waarmee jets vast
of bijeen-gehouden wordt; —tar, v. tr.
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onder wérpen; tegen-, vast-houden, bedwingen; —to, a. onderworpen; gedwongen; vast(-gebonden); onderhévig,
onder-geschikt; onder de verplichting
(van); vast-gemaakt; sujeio al error,
a a n dwaling onderhévig; m. persoon,
iemand; e's un buen sujeto, 't is
een goed iemand, f am*, 't is een goede
vent; un sujeto de mérito, een man
v.
verdienste;
ciertø sujeto, zeker
iemand; onder werp, oo-k =
subjekt
(v. e. volzin).
sul/c . . . zie sure . . . ; —fatar, v. tr. met
zwavelzuur behandelen; —fato, m.
(scheik.^ sulfaat; —fito, m. (scheik.)
zwavelig-zuur-zout; —furar, v. tr. zwavelen; fam. prikkelen; boos m a k e n :
r. boos woirden; —fureo, a. met een
zwayel-verbinding behandeld; zwavelachtig; —furico^ a. in: åcido sulfurico,
zwavel-zuur; —f uro, m. zwavel-metaal;
—furoso, a. zwavel-houdend; —tan,
rn. sultan; —tana,; f. sultane; —tania,
f. steel-loos roizijntje mt Klein-Aziié.
sum/a, f. som (gélds a. a,); totaal; opteliling; en surna, om kort te gaan; —-.
ador, -a, m. f. opteller; verkorter of
die een uittreksel maakt; •—amente,
adv. in hooge mate; —andos, m. pl.
op te teilen getalilen of dingsn; —ar,
v. tr. optellen; veirkorten, een uittreksel maken uit; surna tanto, beloopt
zooveel; — a r a , f. (rechtst.) geréchtelijk onderzoek; —ariamente, adv. in
't kort; kort en goed;, —ario, a. verkort; kort en bondig;' m. uittreksel,
samen-vatting; ook = —aria; —ergimi3nto, m. = • — e r s i o n ; —ergir, v. tr.
onder water zetten, over-jstroomen; r.
zinken, verddnken, zich dompelen; —
ersion, f. over-strooming; onder-waterzetting, onder-dompeliing; —idad, f.
hoogste deel of punt; —idero, m. afvoer-kanaal; zinkput; —iller, m. kelder-meester; —iller ia, f. kelder-incester-schap (a. a. zie vor.); —inistrar,
v. tr. leveren, voorziem van; toedienen*
—injstra, m. levering; toediening; voorziening; —ir, v. tr. = consumir, voor
de bediening van de mås; in de
gr ond of onder water doen; doen
verdwijnen; tr. onder water of in een
afgrond verdwijnen; verzinken; invallen (wangen); —:sion, f. onder-wérpang,
onderworpenneid; —iso, a. (zie 't vor);
—o, a hoo.giste, uiterst; el sumo pontifice, de paus; a lo sumo, op zijn
hoogst; en sumo grado, in de hoogste
mate.
sun/cho, m. ijzeren hoepel v. e. machine;
—cion, f. kommunie v. d. priester
bii de mås; —tuario, a. van de weelde;
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—tuosidad, f. praal, overdådige weeld e ; —tuoso, a .prachtig, wijdsch.
supe, supiste, supo, supimos, supisteis,
supieron, pr. pf. v. saber.
supe/ditaci6n, f. onderwérping; —ditar,
v. tr. onderwérpen; onder de voet
krijgen; —rable, a. overkomelijk.
super/abundancia, f. groote overvloed;
—abundante, a. zeer overvloedig, overdådig; overtollig; —abundar, v. fr. in
groote overvloed voorkoimen, zeer over vloedig zijn; —ar, v. tr.- overkomen, te
boven komen; te boven gaan; overtréffen, hooger zijn d a n ; —åvit, m.
overschot, batig slot; —cheria, f. listig bedrog, oplichterij; —chero, a. en s.
Idstig(e) bedrdegend (er); —erogacion, i.
wat men boven zijn pfcht doet; —erogator.*o, a. boven zijn plicht gedaan of to.
doen; —fetacion, gel. ontvangiing v.
e. tweede vrucht (in 't moeder-lijf);
overtollige bombast; —ficial, a. oppervlåkkig; —ficialidad, f. opper-vlåkkigheid; —ficiario, a. (rechtst.^ die 't
gebruik v. h. oppeirvlak v. grond [heeft
tegen jaarlijksche vergoeding; —ficie,
f. opper-vlak(te); —fino, a, zeer, bijzonder fijn; fijn beleefd; —fluidad, f.
o verbo digheid, overtollighedd; —'fluo,
a. (zie 't vorige); —intendencia, f.
opper-toezicht; amt, woning enz. v. d.
superintendent; —intindente, m. superintendent; —ior, a. hooger, hoogste;
verhéven; puik; el Rhin superior, de
Boven-Rijn; hombre superior, hoogstaand m a n ; m., -a, f.
hoogergest elde, meer dere, superieur; moederoverste; —iorato, m. superieurschap;
—ioridad, f, meerderheid; voortréffelijkheid; —iormente, adv. veel beter
dan een ander; voortréffelijk; —lativo,
m. hoogste trap (v. vergelijking); a.
in de hoogste graad; —numerario, a,
boven 't aantal benoemd, surnumerair; m. surnumerair; aangewezen vervanger of opvolger; —poisicion, f. bo1ven-op-stelling, boven -elkaar-plaatsing;
—sticion, f. bij-geloof; —sticioso, a.
bij-gel6ovig; —^^sustancial, a. bo venstoffelijk
(mis-brood); —vivencia, f.
langst-lévendheid; recht v. amts-opvolging bij vakature door sterf-geval.
supino, m. supinum
(werkwoordelijk
naam-woord als infindtaef gebezigd);
a. met voorkant naar boven; op 't
gielaat te lezen, duidelijk aan te zien.
supi/antacidn, f. verdiringing, onder-kruåpirig; vervalsching; —antador, -a, m.
f onder.-kruiper, verdringer; —antar,
v. tr. verdringen, onder -kruipen; vervalischen; suplantar a un rival, een
mede-dinger verdringen; —eei6n, f.
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aanvulling; —efaltas, m. fam. noodhulp; —etnentario, a. aanvullend; —
emento, m. aan-vulling; bij-voegsel;
vejvo-llédiging; —etivo, a. of —etorio,
a. aan-vullend; —'ica, f. bede, verzoek; verzoek-, smeek-sehrift; —icacion, f. smeking, = vor.; (rechtst.) beroep v. h. vonnis v. e. recht-bank
op dezelfde recht-bank; •—icar, v. tr.
smeken; verzoeken; (rechtst.") in hooger
beroep gaan; —icatoria, f. brief v.
lågere aan hoogere rechter; —icio,
m. lijf-straf; terécht -stelling; diepe lang durige smart; straf-plaats, -tuig; ellende, marteling; —idor, -a, m. f.
plaats-vervangeir;—-ir, v. tr. aanvullen;
vervangen; de plaats
vervulien of
waarnémen van; 't ontbrekende bijvoegen.
sup/oner, .v. tr. (als poner") veronderstéllen; onder-schuiven (kind); valsch aangeven of opgeven; —ongo, re perspres. ind. v. suponer; —ortar, v. tr.
verdragen, veirduiren; —osicion, f. ver»
onderstélling; onder -sehuivång (v. e.
kind), valsche aangftei; aanziien, gezag.
supr/ema, f. recht-bank der Inquisitie;
zitting v. d. recht-bank voor-gezéten
door groot-inquisiiteur; —emacia, f.
suprematie; opper-macht; nieerder- of
voortréffeliikheid; —emo, a. hoogste;
u t a s t e ; ef Ser supremo, het Opperwezen; —esion, f. onder -dr ukking;
weg-lating; weg-blrjven (b.v. van de
regels: supresion menstrual, supresion
de p^rto, dooden v. e. kind in 't lijf
of bii geboorte); —imir, v. tr. onderdrukken, opheffep; weg-laten, verzwijgen; afschaffen; —-ior, rn. onder-prior;
—-iorato, rn- onder-priortschap.
supu/esto, a. verondeirstéld, stil-zwijgend
bedoeld; onder-geschoven (kind); m>
veironderstélling; valsche aangifte; en
el supuesto de que es asf, veronderstéld dat het zoo is; conj. supuesto
que, aangeziien, =
pussto que; por
supuesto, natuuriijk; p. p. van suponer;
—radon, f. (ziektek.) etter -afscheiding,
éttering; —rar, v. tr. door vuur de
vochtigheid verdrijven; vertéVen, doen
verdrijven; doen étteren; intr. étteren^
—rativo, a. wat doet étteren; = , —\
ratorio; —taclon, f. schatting, råmen,
berékenen; —tativo, v. schattend, volgens berékening.
sur, m. zuid, zuiden(-wdnd); America del
Sur, Zuid-Amerika; = sud; —a, f.
hoofdstuk Vid. Koran; —car, v. tr. voren maken in; door-klieven (schåp de
golven b.v.); streepen trekken .op;
—co, m. vore; kras, Streep; rimpel
op 't voorhoofd; —gidero, m. anker -

suscribir
of landings-plaats; —gir, v. tr. en intr.
(zeet.) aankomen, aan wal komen;
surgir en el puerto, aanlanden in de
haven; uit-springen, -spruiten; opdoemeri, alléngs boven de kim komen;
fig. opkomen, verrijzen; (Sur)inamo,
Suriname; —tidero, m. afvoer-kanaal
v. e. vijver; plaats waar men voorraad opdoet; —tido, m. sorteering;
voorraad; —tidor, -a, m. f. leverancier;
m. water-straal; —timiento, m. voorraad, voorziening; provdziie, = —tido;
—tir, v. tr. van voorraad voorzien;
leveren, sorteering van gelijk-sooirtige
zaken leveren; sorteeren, bijeen-schikken; intr. uitspuiiten (water); (zeet.)
landen, ankeren; r. zich van 't noodige
voorzien; —to, a. voor anker liggend.
jsus! int. op! komaan! voor ti
susc/eptibilidad ? f. vatbaarheid; over-gevoeligheid; ~eptible, a. vatbaar; overgevoelig; = . —eptivo, a.; —itacion, f.
aandrijving, aans^poring; —itar, v. tr.
opwekken, doen verschijnen of ontstaan; berokkenen.
sus/cribir, v. tr. o-nder-, in-teekenen; r.
zich (onder-)teekenen; —cricion of —
cripcion, f. onder-, hand-teekening; iinteekening, in-schrijving; —critor, -a,
m. f. onder-téekenaar, inteekenaar; —••
idio, m. Am. M. P. enz. ongerustheid,
0'pschrikkiing; —odicho, a. boven-genoemd; —pender, v. tr. ophangen; opschorten; schorsen; in spanning hoiuden; verstomd doen staan; tijdelijk
opheffen of buiiten werking steilen;
r. steigeren; —pension, f. opschortdng;
tij delijke boit en -wérking -stelling; span ning; schorsdng; —pensivo, a. opschartend, tijdelijk opheffend a„a.; —penso,a. in spannnig; onbeslist; besluiteloos ;
verbluft; —pensor, rn. en a. ophouder;
ophangend; —pensorio, a. ophangsnd,
ophooidend; m. draag-band, breukb a n d ; —plcacia, f. achter-dochtågheid;
—picaz, a. achter-dochtig; —pirar, v.
intr. en tr. zuichten; sniachten naar;
•—piro, rn. zuicht; kristallen fluitje;
zacht suikergoed; korte rust (muz.);
—-piroso, a. butiten , adem, hijgend; —
tancia, f. zelfstandigheiid; wezen; kern;
wézenlijke; onderhoud; smaak der (Sipiijzen); oordeel; no t*ene sustancia, heeft
geen sfnaak; er is geen touw aan vast te
knoopen; en sustancia, in" hoofd-zaak;
—tancial, a. = —tancioso; —tanc:*ar,
v. tr. een 'uittreksel maken van; bewijzen of staven; (rechtst.'! jnstrueeren
(zaak); —tancioso, a. voedzaam; dégelijk; —tantivar, v. tr. tot zelf-standig-naamwoord maken, zoo bézigen;
—tantividad, f. zelfståndigheid;
~

susto
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tantlvO, a. zelf-standig; m. zelf-standig-naamwoord;
—tentable, a,
te
verdédigen, hooidbaar; —tentacion, f.
onderhoud, voeding; —tentador, -a,
rn. f. onderhouder, besehérrøer; —tentamiento, m. == —tento; —tenfønte,
m. verdédiger, def endens v., stelling
of teze; —tentar, v*tir. onderhouden,
het onderhoud verschaffen; verdédigen,
voorstaan, volhouden (meening); r, zijn
onderhoud vinden; —tento, m. levensonderhoud; —tillo, m. .verkl. v. susto,
kleine schrik; —titucion, f. vervanging; —tituir, v. tr. ver vangen; —tstuto, m. en a. substiituut, plaats-vervangend, -er.
sust/o, m. schrik; dar un susto, laten
schrikken; —raccién, f. onttrekking,
verd uiste ring; af trekking; —råer, v.
tr. onttirekken, ontvreeimden, verduisteren; aftrekken; r. zich onttrekken.
susurr/ador, -a, m. f. die mompelt of
fluistert; overbrenger v. e. valsch gerucht; —ar, v. tr. roornpelen, fluisteren;
r. gefluisterd worden; —0, m. gemoan-
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tablå

pel, gef k i s t e r ; geruisch, gemummel;,-—
on, -a, m. f. en a. die geheimzinnig
praat, fluistetraar; fluistererid, murmelend, ruischend.
sutil, a. dun, fijn, teer, ijl; handig, listig;
slu w; spits-vondig; gemakk elijk ontsnappend; —eza, f. dun-, fijn-, teer-,
ijlheid; situleza de manps, vlugheid in
de handen; = —idad, f.; —izacfén,
f. vervl uchtiging; —izar, v. tr. verfijnen, verdunnen, teer of ijl maken;
vervluchtigen; sutilfzar la sangre, het
bloed verdunnen; —mente, adv. handig; fijntjes; leepjes.
sut/orio, a, sehoenmake(rs-(vak: arte sutoria); —ura, f. ontleedk. en heelk.)
naad, hechting; —ural, a. van naad
of hechting.
suyo, -a, pr. poss. 3e pers. zijne, hare,
hunne, zijn, haar, hun; uwe, uw; van
hem, van haar, van hun, van u; un
amigo suyo, een vriend van hem;
lo suyo, het zijne, hare, hunne, uwe.
suzuelo, a. vuil, min.

T.
T , f. (tee tee, naam v. d. letter.
jta! i. duidt aan dat men vermoedt
wat er komen zal:' |ta, ta! zic je,
dat is 't!
taba, f. bikkel; koot-beentje; —co, m.
tabak; sigaar; snuif; ziekte v. zekere
boomen; de humo of de hoja, rooktabak; torcido, sigairen; de mascar,
pruim-tabak; en rama, ruwe tabak;
de polvo of rape, snuif-tabak; de
somonte, geheel «onberedde tabak uit
Havana; a mal dar tomar tabaco,
zich weten te schikken; —coso, -a,
m. f. en a. fam. groot liefhebber van
snuiven; vol tabak, bevuild dooir tabak;
—lada, -f. fam. =
—nazo; en: val
op 't aehterste; —lario, m. = tafa*
nario; —lear, v. tr. heen-en-weer bewegen; intr. trommelen met de vingers; —nazo, m. fam. klap, ooorvijg.
taban/co, m. etens-stallet']e; -—-que, m.
potte b akkers -diraaisehij f.
tåbano, m. horzel.
taba/ola, f. lawaai, groot leven = bata(h)ola; —que, m. werk-unandje, spij kertje mét kop; como pera en tabaque,
met groote zorg-vuldiigheid (bewaard);
—quera, f» tabaks-, snuif-doos; pijpekop; tabaquera de humo, tabaks-pijp;
—queria, f. tabak-depot (v. d. regie); —
qu2ro? m. tabak-spinner; tabaks-handelaar (oøk houder v. depot); —quista,

m. sterke rooker of snuiver; tabakkenneir.
tabar/dete of •—dillo, m. heete koorts
(door zonne-steek); —do, m. tabberd,
lange boere -kiel; —ra, f. lang gezeur.
ta be rn/a, f. hérberg, kroeg, wijn-huis;
—aculo, m. tabernakel; hostie-kastje
(R: K.); —ario, a. herberg-, kroege-;
gemeen, grof; —ero, -a, m. f. herbergier, -ster; —illa, f. kroegje, vooral
b uit en de stad.
tabi/ca, f. afstand tusschen de ribben
v.' e. dak; hun steun-punt; —car, v. tr.
afschotten, door beschot of dunne
muttr
afscheideni
toe-maken
wat
open moet wezen; —con, m. sterk of
dik beschot; —nete, m. half zijden
en half katoenen stof voor damesschoenen; —que, m. beschot, tusschen-schot/ -muur.
tabl/a, f. plank; plak, plaat (marmer,
gegoten metaal); bre?edste kant v. e.
balik; grootste afmeting bij vierkanthakking v. e. balk; dunne platte diamant; breede lange platte plooi (in
kleed); taf el v. vermenigvuldigiaig enz.;
index (in boek); lijst of kataJogus;
plat deel v. hchaamsdeel (borst, dij
a. a.); strook grond tussenen twee
rijen boomen; bord (v.' hout); schilderstuk op een plank; baan (v. e.
kleed); bureel of kantooir v. d. voor-

tabloza
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zitter eener reehtbank; tabél; tafel;
groente-bed; slagers-bank; voor schilderen klaar gemaakt doek; de cuentas, of pitagorica, tafel v. vermenigvuldåg|ing; de rio, grooits£e breedte eetner
Tiivier; rasa, fig. maagdelijk versitand;
del pecho, del muslo enz. vleezigste
deel v. d. • borst, • v.' d. dij enz.; salvarse en una tablå, als door een
wonder ontkomen; fam. es de tablå,
dat ås zoo gebruikelijk; pl. tooneel;
stand v. dam- of schaak-spel dat niemand wint; de la ley, Tafelen der
Wet; reales, triktrak-spel; alfonsinas,
Alfonsinische tabellen (sterrek,); (zeet.)
de quilla, eerste bukenste kiiel-planken;
orden a raja tablås, udtdrukkelijk bevel;
de rlpia, låtten waarop de dakpannen
rusten; —aclio, m. duiiker-klep (tin
een vijver b . v ) ; echar el tablacho,
de mond snoeren; —ado, m. steUage,
stijger;
schavot;
tooneel-vlo er; stel
planken i. e. bed; —aje, m. stel
planken; speelhuis; —ajeria, f. ondeugd van 't spel; —ajero, m. timmerrrian die het plankier legt voor
'n stieren-gevecht; ontvangeor der belastingen; speelhuis-hoiuder; —ar, m.
stel tuinbedden; —aza, m. groot ondiep gedeelte v. zee of riviier; slag
m. e. plank; —azon, rn. plank-werk
voor gebouw, zoldering, dek-planken
(v. e. schip); —ear, v. tr. bedden
maken in een tuin; (terrein) effen
maken, éffenen; tot platen maken
(ijzer), pletten; —ero, m. plank voor
'n bijzondear doel, bord; dikke balk
waarvan men planken zaagt; dam-,
schaak-bord; schoolbord; dekstuk v.
e. kapdteel; telraam; toonbank; speel(huds; wer ( k-bank; estar en tablero, te
koop Ziiititen; poner su vida al tablero f zijn
leven bloot-steiLlen; —eta, f. plankje,
tablét; pl. Lazarus-klep, = tablillas;
estar en tabletas, op heete kolen
zitten; de jar a uno tocando tabletas,
iem. vergeefs laten kornen, teleuristellen; fam. quedarse tocando tabletas, er slecht afkomen; —eteado,
m. geklepper v. onvaste planken; —
etear, v. intor. laten klépperen (losse
planken), raitelen; —ereo, m. ge-ratel; —ica, f. = — illa, f. tablétje,
pastielje; plak(je); aankondiging op
een plankje; plankje, bordje; tablilla
de mesen, herberg-uitha,ngbo>rd; tablillas de San Låzaro, Lazarus-klep
der melaatschen; —on, m. ver gr. v.
tablå, dikke plank; —oncillo, m. plaats
op de onderste treden in stieren-cirkais.
tab/loza, f. palétf —ucø, m. krot, hok (kamertje)| —urete, m. kruk(je), taboerét.
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taca/da, f. stoet (bij 't biljarten); —
maca, f. tacamaca-gom; —iiear, v.
intr. vrekkig of krénterig zijn; —
iieria, f. vrekkigheid; schelmerij, Hst;
iieria, f. vrekkighedd; schelmerij, ldst;
—no, a. zie 't vorige; en: min beknibbelend; lastdg (kind).
ta c/eta, f. kuipje v. e. olde-molen; -*—'itamente, adv.
stdl-zwijgend bedoeld; in stilte; —'ito, a. verzwégen;
por tåcito acuerdo, bij stilzw. overeenkomst; —iturnidad, f. stiil-zwijgendheid; —iturno, a. stil, stdl-zwijgend.
tac/o, m. ho uten pen; blokje hout; prop
v. e. vuiur-wapen; laadstok; biljart-keu;
seheiurkalender-blok; 'n rechtvl. schadelijk insekt; proppe -sehieter
fam.
vloek; lans zonder ijzer of
met
stompe ijzeren punt; „hart-versterking";
—on, m hak (v., e. sehoen); —onear,
v. intr. fam. o p de hakken of hielen
loopen; onder 't gaan leven maken
met de hielen of hakken; —oneo, m.
hakken-getrap; —onero, m. hakkenmaker; —'tica, f, krijgs-kunst; —'tico,
a. krijgs-kundig; —to, m. tast-orgaan,
gevoel; takt.
tach/a, f. vlek, smet; gebrek; sin tacha,
vlékkeloos; poner tachas a, gebréken
vinden in; —able, a, laakbaar; —ado,
a. bevlékt; beticht v a n . . .; doorgehaald; hømbre tachado, m a n in slechte
reuk enz.;—adura, f. doorhaling; —
ar, v. tr. verwijten; laken (iets), be»
rispen (iem.); doorhalen (woord); fouten of gebréken vinden in . . . ; tachar
testigos, getudgen wraken; —o, m.
Am. Cuba, groote melasse-pan (laatste
koking); Am. B. pot voor
warm
water; —on, m. doorhaling; gegalonneerd boordsel (v. e. kleed); groote
tachuela; —onar, v. tr. galonneeren;
v. vergulde of verzilverde kop-spijkertjes voorzien; —^oneria, f. boordsel
v. e. gegalonneerde irok enz.; —oso, a.
besmét; gebrékkig; —uela, f. kop-,
duim-spijkertje.
tadorno, m. mergus se^raÆoa: (soort eemd).
taf/anario, m. fam. biEen; —£tå"n, m.
taf; pl. vlaggen, vaandels; vaderlandsche kle uren; vrouwen-tooi; fam. no
estå la Magdalena para tafetanes,
is niet best gestemd; —ilete, m. soort
tijn marokijn; tafilet-leder; —iletear,
v. tr. het luiterlijk v. tafilet-leder geven
(a. sehoeisel); —ileteria, f. -le(d)erbereiding, tafilet -f ahriek; —urea, f.
paarde-pont, -schip (plaitboomd).
tagar/ino, a. in Spanje opgevoed (Moor);
—nina, f. ddstel; fam, „sitinkstok";
—ote, m. steen-valk; notaris-klerk;
arme edelman; groote slungel; —otear,
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talla

v. dntr. zwierig en vlug schrijven.
tagua, f. ivoor-palm in Ec. en Bol.
tah/a, f. distrikt, land-streek; —ali, m.
breede ba.ndelier voo de degen; —
aral, m. tamarisken-boschje; —eno,
a. rood-gebaard; ---ona, f. koren-molen
door paarden bewogen; bakkerij waar
meel uit zoo'n molen gebruikt; —•
onero, m. molenaar, bakker (zie vor.);
—ur, m. kaart -speler v. beroep; handåge speler; valsche speler; —ureria,
f. speel-huis, valsch-speL
tai/fa, f. partij, tiroep; —mada, f. gemeene streek; —mado, a. faxn. geniepdg, kwaad-aardig; —merla, f. schelmerij, valsche streek, kwaad-aardigheid; —ta, m. fam. Ani. papå, vader;
ajo taita, fam. manier om iem. te
z eggen dat hij kinderachtig doet.
taj/a, f, houit-wierk v. e. ezels-zadel enz.;
inképing als merk; —ada, f. sneetje,
plak(je); heesehheid (door veirkoudheid); hacer tajadas, in plakjes snijderi; fig. vernielen; hacer el caldo
tajadas, jets dat te weinig is onder
veien verdeelen; haga V. ese caldo
tajadas, zie dat u eruit-komt; —adera,
f. hak-mes; metaal-schaar; —adero,
m. hak- of keuken-blok; — adilla, f.
sneetje, plakje, schijfje; —ado, a. m.
e. schuine balk erin (wapen); stedl
(rots); —adura, f. snijden; insnijding,
keep; r—amar, m. (zeet.1 loef-hooider,
scheg-onder-stut; beer a. brug-pijler;
—ante, m. slager, slachter, vleeschsnijder en -verkooper; —ar, vrtr. snijden; — ea9 f. (afvoerbuis uit^ gootsteen;
zinkpuit, afvoer-kariaal; buds-ornhulsel
v. e. leiding; —o, m. inképing; snede;
sabel-houw; snijding, (heO snijden of
versnijden; slagers-hakblok; —on, m.
groot
keuken-hak-blok;
—uela, , f.
verkl. v. tajo; kr.ukje; = uelo.
tal, a. zoodanig, zulk; „die'V „dat";
tal cual of tal como, evenzoo als;
't eerste ook: middel -matig; équé tal?
hoe? hoe is 't? ,jqué tal d e . . . ? hoe
w a s . . . . ? ; un tal, una tal, zeker iem.;
con tal que, mits; no hay tal, dat is
niet zoo; otro que tal, daar heb je
zijn gelijke; el, la tal, die.
tala, f. velten v. e. boisch; snoeiing, uitdunning; verwoesdng (door brand, oorlog a. a.); — b a r t e , m. degen-gordel;
—dor, -a, m. f. vernieler, verwoester;
—barterla, f. zadelmakers-winkel; allerlei leerwerk (taschjes, valdes jes, koffert jes enz.)i —bartero, [m. zadelrnaker;
—drar, v. tir. met een avegaar of zwikboor door-boren; vardooven s (ooren);
fig. de verborgen zin na-spofren enz.j
—dro, m. avegaar of.zwikboor; gaatje
Sp.

daarmee gemaakt; —mera, f. boom
waarop -de lok-vogel voor de duiven;
*—mo, m. bruids-bed; bruids-kamer.
taian/quera, f. afsluiting, silag-boom v.
d, stiere-eirkius; beschérmiing; veilige
plaats; Am. C. rieten sehot; —te, m.
ges téldheid, aanzden; gezondhedd; luåm,
stemming; lust, zin. .
tal/ar, v. tir. omhakken (bosch); neerbra,nden en verwoesten (vijand enz.);
a, sleepend (statie-kleed); —co, rn.
talk; —cualillo, a. fam. iets beter dan
middel-matig; 'n beetje beter (zieke);
—ega, f, ruåme korte grof linnen
zak; wat erin zit; haar-zak; luiiertje;
duizend duro's in zilver; fam. aantal
te biechten zonden; —egazo, m. vergr.
v. talega; en: slag m. e. zak; —<ego,
m. lange nauwe zak; lang en dun
lichaam zonder houding; fam. tener
un busn talego, 'n bom duiten h e b ben; —eguilla, f. zakje; en fam. taleguilla de la sal, dagelijksche uitgaven; —ento, m. ta,lent; aanleg; gave,
beter: bekwaamheid; —entoso, a. fam.
die tajent heeft; —ion, m. wédervergélding; —ismån, rn. talisman; toover-middel;
—ma, f. soort mantekje;
—mente, adv. zoodanig, zoozeer; —
6n, m. hiel, hak; eerste gedeelte v. h.
oran je-blad; o ver blij vend stuk; talon
(v. e. chéque-boek); dubbel gebogen
nolle lijst (bouw-werk); —onear, v.
intr. vlug loopen; —o nes co, a. fam.
v. d. hiel(en); —que, m. l e e m - h o l dende aarde geschikt voor smelt-kroeeen; —ud, m. berm, helling, schuante;
—ve2, adv. wellicht (ook in twee
woorden); —vina, f. amandel-melkpap.
tall/a, f4 beeldhouwwerk, vooral in ho ut;
los-prijs, bloed-pirijs; gestajlte (v. hoofd
tot voeten); (mil.) meet-stok; media
talla, bas-relief, half verheven beeldwerk; —ado, a. (uit)gesneden, (uiit)gehouwen, gebeeld-hotuwd, giegra,veerd ;
bien tallado, *wel-gevormd, er goed
uitziend; -r-ador, m. graveiur, medaljesnijder; die de rekruiten meet; —
adura, f. beeld-houiw-werk, gravure,
ho'Ut-snij-werk; (het) (uitgeven der kaarten; inkeping, insnijding, snede; —ar,
m. hak-hoiuit, jong boisch tot 25 jaar;
v. tr. beeld-houwen, uitsnijden, graveeren, inkepen; geven (kaarten); '•—
arin, m. en pl. in stukjes gesneden
noe dels a. a.; —^^e, m. middel (v. h.
liehaam); snåt (v. kleeren); taille; soort;
geschiktheid; no es de talle para tanto,
deugt daar niet voor; talle delgado,
dun middel; —ter, m. werk-plaats,
atelier; olie-en-azijn-zietje; —ista, m.
31!

ta^ua

tam an doa
beeld -houwer, girave,utf; stee n -hou wer;
—o, m. steel, stengel; —udo, a / m e t
sterke steel of stengel; flink -opgeschøten (kind); dngeworteld (gewoonten);
f am. te oud, te veel ten-achter (mode
enz.); —uelo, m. steeltje, sténgeltje.
tam/åndoa, m. en f. Ani. miere-beer; —
anamente, adv. zooveel, zoozeer; —
anito, verkl., in: quedar tamaiiito,
onder een hoedje te vangen zijn;
—ano, m, grootte, omvang; de mucho
tamano, v. groote omvang; zser gewichtig, belångrijk; a. zco garoot, even
groot; de tamaiia velocidad, met zulk
een snelheid; —'aras, f. pl. tros dadels; zeer dun brand-hoiit; —arindo,
m. tamarinde; -—arisco, m. tamarisk
(boom), . = —amariz, m.; — arrizquito
of — arrusquito, a. f am. heel klein.
tamb/alear, v. intr. r. wankelen; —aleo,
m. wånkeling; —anillo, m. krans- of
druip-lijst; —arillo, m. spanen of kartonnen ronde doos m. bol deksel a.
a.; —ién, adv. ook, evenzeer; -—or.,
m. trom, trommel-slager; xond borduur-raam,
borduur-.trommekantklopisters-trommel; trommel v. e. hoarloge$ barometer-doos; rader-kast; kap
om de kop v. e. luik of 't roer;
ruimte tussenen dubbele deureh, toehtportaal; trommel-hoilte in 't oor; zeef,
teems; kof f ie-trommejl (om koffie, te
branden); vuur-mand; a lambor ba~
tiente, met slaande trom; —ora, f.
groote trom; •—orete, m. trommetje;
majst -blok (om de eene mast in d e '
andere te zetten); —oril, m. lange
smalle trom of trommel; —orilada,
f. fam. val o p de billen; slag m.' d.
haind op hoofd of rug, = —orilazo;
—orilear, v. intr. op de tamboerijn
slaan; -v. tr. uitbazuiinen, roed-trommelen; gelijk-maken (letters met 't
dresseer-plankje); —orilero, m. tamboerijn-speler; —orilete, jm. dresseerplankje (v. e. .drukker); —orillo, m.
verkl. kinder-trommeltje; -—oritear, v.
intr. =
—orilear; —oritero, m.
=
—orilero.
Tåmesis, m. Theems.
tam/iz, m. zeef, teems, door-zijg-doek;
—izar, v. tr. zeeften, laten doorzijgen;
—o, m. dons v. h. weefsel op het
getouw;
overblijfselen v. gedoirseht
graan op de doinseh-vloer; opveegsel
(onder bed); —poco* adv. even-man,
ook niet; ni yo tampoco, en åk evenmin; —ujo, m. doorn-straik die op
de huls lijkt.
tan, adv. zoo, even-zoo; tan malo como
ei otro, even slecht als de ander;
tan despreciabie, zoo
veirachtelijk;
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jque Cara tan bonita! wat 'n mod.
gezichtjeI; m. geludd v. d. trom enz.;
—da, f. beurt; ploeg personen; taak,
dag-werk (v. e. arbeider); dracht slagen; es nuestra tanda, 't is onze
beurt; aantal trekken (in 't kaart-spel),
aantal keeren spelen (bidjart^ * enz.
tang/anillas (en — ) , adv. op onvaste,
wånkelende wijze; —anillo, m. houtje,
wigje, steuntje (om iets reellt of vast
te zetten); —'ara, m. Braziliaansche
vogel (ongeveer als de musch); —
ente, a. rak end, raak-; f. (meetk.)
tangens; —ible, a. tastbaar; —idera,
f. (zeet.} soort groote kabel; —o,
m. 'n dans v. . Zigeuners; neger-dans
in Cuba.
tan/ino, m. lood-zuur; —que, m. tank
(Am.); warmwaiter-hoiiider (mfornuis).
tant/al zar, v. tr. kwellen; —arantån, m.
rom-bom-bom a,, a,
(trom-geroffel);
fam. herhaald ruw slaan of kloppen;
—eador, m. goede rekenaar, die goed
zijn maat-regelen neemt, de kansen
nagaat enz.; biljart-jongen die de punten telt; —ear, v. tr. nauw-keuorig onderzoeken, wikken en wegen; polsen,
aan de tand voelen; de punten teilen
(bij 't spel); —90, m. (het) wikken en
wegen; polsing; —ico, —illo of —ito,
a. en pr. indef. klein beetje; —0,
a. en pr. indef. zooveel, zekere hoeveelheid, even veel; por ^anto, por
lo tanto, daarom; un tanto cuanto,
i e t o f w a t ; jtanto! nou, en of! al tanto,
op de hoogte; m. afschrift; slag; pl.
pomten bii 'it spel (vooral biljart); licib.es;
adv. zoozeer, zoo, zoo> lang, zooveel,
evenzoo; tanto de ello, overvloedig;
tanto mås cuanto, te rfleer daar; tantio
monta, men kan even goed; tanto por
tanto, = al tanto, op dezelfde voet,
tegen dezelf de prijs; algfln tanto, een
klein beetje; en tanto of entre tanto,
0'nderwijl (dat), inmiddels; ni tanto, ni
tan poco, nieit te veel en niet te weinig;
no me liafas tanto, drijf me niet tøt
het aiiitierste; otro tanto, net zoo>, even
zoo; otro tanto mas, eens zooveel;
tanto mås, des fe meer; tanto como,
evenzeer als; tanto mejor, deg te betertanto peor, des te erger; tanto menos,
des te minder; abrir tanto ojo, groote»
oogen opzetten; estar a tantos, gelijk
staan.
tan/er, v. tr. tokkelen; — ido, getokkel;
^getingel v. e. klok.
tapå> f. deksel; hoornig deel v. d. paardehoef; plaikje le(d)er v. e. hak;
boek-band; tapa de los sesos, hersenpan; levantar (se) la tapa de los
sesos, (zich) een schot in 't hoofd
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zenden; —boca, m. ^møndje-dicht" [ taqu/e, m. klik; klop; —igrafia, f. kortsohrift; —igråfico, a. stenografisch; —
mond-snoering;
f am.dood-doener;
Igrafo, -a, m, f. stenogråaf; —illa, f.
warme das; —cas, f. pl. kappert jes;
kaartjes-lokeit; sekretaåre.
—culo, m. (plant) wilde rozelaar; —da,
f. geheel gesluierde vrouw (om niet
tara, f. tarra; kerf-stok, -hout; fam. borherkénd te worden); —dera, f. potduursel (v. e. veirha,al); —bill a, f.
deksel a. a.; fig.. welwUlend mede-plichonrust (v. e. molen); penn et je om de
tige; —dero, rn. al wat ddent om toe
houten klink v. e. deur op te licbten,
te maken, toe te stoppen, toe te dekvens ter-knip; fig. snateraair: —bita, f.
ken enz.; —dillo, m. geisluderd gaan
A n v E. C. V. touw m. e. mand over
om niet herkend te worden; gedemplte
'n rivier in pl. v. brug, = oroya in
tonen van 't orgel; de tapadillo, inP . ; ;—cea, f. inleg-werk van hout v.
eognita (alleen v. vrouwen); —dizo,
versichill. kleur; —cear, v. tor. van inlegm. uit-spreng vajn 't dak om 'it water
werk voorzien, inleggen; r. fig. zich
ver v. d. muur te werpen; —dor, -a,
huid-teekeningen maken; —gallo, m.
m. f. die toestopt, afsluit of toedekt;
blokje of stok a. d. hals v. sommige
m. deksel dat insluit; —dura, f. toedieren; —gontia, f. draak- of slangedekking, afisluitdng; in-elkaar-schuiving
wortel.
of -plaatsing; —funda, f. holster-dektar/ambana, m. en f. fam. dolle kop;
sel (v. pistolen); —nea, f. Am. P.
—ando, m. rendier; —ångana, f. bloedschabrak; —nco, m. Fil. gewelfde
worst; —antela, f. tarantella (dans);
zonne-tent; —ojos, m.
blind-doek;
—åntula, f. tarantelila of taråntula,
boere-bedrog; —piés, m. zijden onder tara/rå, f. tétteirettet; —rear, v. tr. en donttr.
rok; —r, v. tr. toedekken, tøedoen, afneurién; —rira, f. fam. luiid-truchtig
sluiten; (toe)sitoppen; bedekken, ververmaak; estar de tararira, luid lachen,
hélen; fam. bocas, laster de kop
pret hebben; m. f. opgewonden standje;
indrukken; la boca, het zwijgen op—sea, f. katrtoinnen draak in de proJeggen; r. de medio ojo, een oog gecessies op Sakraments-dag; fam. ondeeltelijk onbedekt laten (vrouwen met
bebbelijk wijf; fam. échale guindas a
sluier); los oidos, zich de ooren toela tar asea, zondeir de minste moeite;
houden; —rrabo, m. faim. zwembroekje;
—scada, f. beet; fam. bits antwoord;
schaamgordel.
•—scar, v. tr. bijte;n (vooral hond); —
scon, m. = —sea; —tåntara, = —ra;
tape/ru jarse, f am. zich. ergens-in wik—y, m. tamamisk (boom); —yal, m.
kelen; het gezicht bedekken; —ru jo,
bosch v. tamardsken; —zana, f.
=
m. fam. slecht deksel of slecht e stop;
—zanal, m. scheeps-tuig-huis; —zar,
slecht omdoen v. e. sluier, infromme v. tr. bijten; kwellen, plagen; —zon,
ling enz.; —tado, a. donker, somber;
m^ moot (v. viisch).
—te, m. tafel-kleed; voet-kleedje; groen
laken der speel-tafel; speeltafel.
tarbea, f. groote zaal.
tapi/a, f. muur (v. gestampte aarde),
tard/anza, f. verlating, vertraging; 3ang!tuin-muur enz.; tapia real, muur v.
zaamheid; —ar, v. ntr dalen., lang
klei en kalk; —ador, m. metselaar
blijven; a mås tardar, uifterlijk; —e,
die zulke muren maakt; .—al, m.
f. na-middag, voor-avond;—dar las
opstaande planken waartusschen men
buenas tardes, goeiie-midcfag wenschen;
een leem- en stroo-muur opricht; fam.
adv. laat; mas vale tarde que nunca,
tenga V. el tapial, houii u even o p ;
beter laat dan, nooit; pagarå tarde,
—ar, v. tir. om-muren; deuren en venmail y nunca, zal nooit ofte nimrnex
sters sluiten; zich afzonderem; —cerfa,
een cent betalen; fam. tarde piache,
f. tapisserie; (stof voor) behang; —cero,
je bent er te laat bij enz.; tarde o
m. tapijt-werkeir, behanger; —oca, f.
temprano, vroeg of laat; —ecer, v.
kass ave-meel; —ro, m. tapir; —z, m.
intr. avond beginnen te worden; —
stoffen behang; — zar, v. tr. van beecica of —ecita, f. verkl. zoo tegen
hang of muur-tapijten voorzien, bede avond; —iamente, adv. laat, drakleeden.
lend; —lo, a. laat; traag; laat-rijpend
(vrucht); ontijdig (laat); —o, a. log,
tap/on, m. prop; stop, kurk; spon, bom
vadsig; traag v. begrip; —on, a. fam.
(v. e. vat); pl. te duivel!; — onal, v. tr.
bijzonder
langzaam (iem.).
(heelk.) tamponeeren; —oneria, f. stoppen- of kurkenfabriek; —sia, f. tapsda
tare/a, f. taak; zeker gewicht boven afof basterd-turbit-stiruik; —ujarse, v. tr.
gewerkte hoeveelheid (suiker, sjokozich vermommen, in deits wdkkelen enz.;
lade enz.); vermoeienis v. d. arbeid.
—ujo, m. verrnoniimen (vooral 't hoofd);
targ/a, f. sctiild.
fam. verdaehte manier v. handelen.
tari/da3 f. soort „tartana" (boot in de
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Middellandsche
zee m. drie-hoékig
zeil); —fa, f. tarief; —far, v. tr. tar-ief
opmaken van; —ma, f. ophooging,
trede; —'n-barin, adv. fam. nauwelijks, zoowat; —na, f. middel-groote
schotel.
tarj/a, f. kerf-stok; prijs-merkje (v. metaal); —ador, -a, m. f. die op de
•kerf-stok mer kt; —ar, v. tir. merken
op de kerf-stok; —eta, f. kaartje,
naam-kaartje; tarjeta postal, verkort
postal, brief-kaart; vergujd versiersei
op de lijst v. e. schilderij; —etazo, m.
fam. afgeven v. e. kaartje om cen
bezoek te vermijden; —eteo, m. fam.
druk gewissel v. kaantjes; —etero, m.
ikaartjes-tasehje.
tar/quin, m. modder v. d. bodem v. e.
vijver; —quinada, f. fam. aanranding
v. d. eerbaarheid; —raconense, a. v.
Tarragona, Tanragonees(crO en -sche;
—raja, f. hout -schiroef, schroef-booir;
—renas, f. pl. kleppers (v. kinderen);
—ro, m. gelei- of konfituuir-pot; potje;
—sero, m. voet-wortel-dier (half-aap);
—so, m. (ontleedk.) voet-wortel; —ta,
f. taart; —'tago, m. gewone ricinus;
leelijke tegen -spoed; „wanbof"; —tajear, v. mta*. ståmelen; stotteren (gebrek); —tajoso, a. stotterend; m. f.
stotteranr, -ster; —talear, v. intr. fam.
wånkelen; wåggelen; weifelen (met
spreken); —tamudear, v. intr. ståmelen; bråbbelen; stotteiren; verward spre ken; —tamudez, f. stotteren,
ståmeling; —tamudo, a. stotterend; —
tån, m. soort wollen ruit-stof; —tana,
f. klein
Middel<landsehe-Zee-vaartuig
met drie-hoekig zeil; soort jan-plei zier (rijtuig met overlangsehe banken).
tart/areo, a. (schedk.) wijnsteen-zore . . .;
—arizir, v. tr. met wijnsteen-zuur zuiveren; —'aro, m. (scherik.) wijnsteenzuur; sal de tårtaro, wijn-steen-zuurzout; tårtaro emético, hraak-wijn-steen;
—aroso, a. (scheik.1 wijn-steen-zuurachtig; —era, f. irikepjing v. d. spil v.
e. spinne-wiel; —rato, m. (scheik.)
tartraat of wijn -steen -zuur -zout; —rito,
m. (scheik.) tartriet, zout v. wijnsteen-zuur en verschillende bases.
tarugo, m. houten pen.
tas, m. draagbaar aambeeld; —a, f.
tax (vaste prijs der levens-middelen); |
takseering, schatting; aanslag (v. be- !
lasting); —acion, f. takseering; —
adamente, adv. spaarzaam, sober; —
ador, m. taksateur; schatter; —ajo,
m. plak (gerookt) vleesch; —ar, v. tr.
takseeren, regelen, vast-steilen (prijs
v. levens-middelen); aanslaan (i. d.
belasting); vast-steilen (leef-regel v.

feela

e. zieke);
—ca, f. klein eéthuis;
—cador, m. hennep- of vlas-zwengel;
—C2r, v. tr.
(hennep^
zwengelen;
grazen afknabbelen; tascar el freno,
a an 't båt bijien;
—co, m. wat
los-raakt v. d. hennep als die gezwéngeld wordt; —conio, m. leem geschikt voor smelt -kroe zen; —quera,
f. fam. twist; —quil, m. steen-schiilf er;
—taz, m. poeder uåt oude smelt-kroe zen om vaat-werk te poets en; —to,
m. ranzige of sterke srnaak (v. boter
enz.); —ugo, m. das (dier).
tatara/buelo, -a, m. f.
bet-over-grootvader, -moeder; —deudo, -a, • rn. f.
vere voor-vader of -moeder; —nieto,
-a, m. f. bet-achter-klein-zoon, -dochter.
tåtas, dn: andar a tåtas, beginnen te
kruipen (kind); ook = andar a gatas*
op handen en voeten kruipen.
jtateli. ja ju.ist (zie ta), hou' op! en:
o jawel, ik herinneir m e ! tåte, tåte,
langzaam -aan.
tato, m. gordel-dier; a. die Lispelt.
tau/jia^ f. ingelegd metaal, damiasceering;
—maturgo, m. wondeir-doener; —rino,
a. van de stier, s tiere-; —ro, m.
Stier (v. d. Dieremiem); —romaquia,
f. stiére-vechters-kunst; —romåquico,
a. stiere-vechters-; —tologia, f. onnoodiige herhaling.
taxativo, a. bepérkend.
ttaz, m. alleen dn: taz a taz, 't een voor
't ander (in m i l ) ; —a, f. kop(je);
bak (v. e. fontein); nap; —on, m.
bak (v. e. openbare fontein); groote
kop.
té, m. tee; de Europa, mannelijke
eere-prijs (plant); de Francia. kleine
Provencaalsche salie (plant); (te), pr.
pers. je, jou; de ti, van jou; contigo,
met jou.
'te/a, f. toonts v. hårs-achtig hour, spaander (voor licht of vuur); —atinos, m.
pl. orde-geestelijken; Am. P. Jeziéten;
sing. slinksche en slimme kerel; a.
ventana teatina, soort lueht-venster
met kap op een plait dak; —atral,
a. tooneel-achtig, teatra al; —atro, m.
schouwburg, fam. komedie; fig. tooneel.
Tebas, f. Tebe (in Egipte en in 't
oude Griekenland).
tecl/a, f. toets (v. d.i piano enz.); nételige
kwestie; moeilijk karakter; fam. verborgen veer (die térug-springt); dar
en la tecla, 't juisite woord treff en; —ado, m. klavier (v. piano, orgel enz.);
—ear, v. intr. met de vingers over de
toetsen gaan; tr. fig. verschillende
middelen beproeven om te slagen;
=
—etear, v. intr. —eteo, m. getokkel, getingel.

técnico
técn/ico, m. en a. '(manV v. h. vak;
términos técnicos, vak-termen; (tecn)ologla, f. technologie; —ologico, a.
technologisch.
tech/ado, m. dak, zie techo; —ar, v. ir.
overrlakken; —o, m. dak, zoldedng;
techo paternal,-oudeirlijke woning; —•
umbre, dak(-bedekking, -leggingV
ted/ero, m. grooite ijzeiren luebter; —éum,
m. Te Deum (lofzang); dienst waarbij;
—iar, v. tr. walgen, ©en afkeer heb ben van; —io, m. walg, afkeer; verveling; —ioso, a. vervélend; afkeer wekkend.
tegumento, m. "(ontleedk.^ buid, vlies;
ei-vlies.
tei/na, f. gel. teine; -—smo, m. teisme
(god-geloof).
fcej/a, f. daik-pan, bol gedeelte v. d. wang
v. e. mast; en = tila; a te ja vana,
haasitig gedekt (dak); fig. vkucbtig gedaan; hablando de te jas abajo, mensebelijker-wijze gespiroken; a toca teja,
f am. geld bij de visch; —adillo, m.
verkl. e n : afdakje,
luifel, zorinescherm; kaarten waaiers-gewijze vastgeboiuden; slip der mantilla op het
voorhoofd; tregen-gootje v. e. rijtuig;
—ado, m. dak, -werk; recorrer un
tejado, een dak hers teilen; —ar, m.
panne -bakkerij; v. tr. dekken (met
pannen}; —ai"% m. uitsprong v. h. dak,
dak-goot, = aI=ro; —azo, m. slag m. e.
of v. 'e. dak-pan; —edor, -a„ m. f. wever,
weefster; —edura, f. weving, weefsel;
—edurfa, f. weafkunst; weverij» —e
maneje, m. fam. handigheid in zaken;
-—er, v. tr. weven; opstellen (stuk enz.);
op touw zetten, beramen; zijn v æ t e n
kunstig dooreen-doen (bij *t dansen);
tejer y destejer, telkens wat ånders
willen; —era, f. of —eria, f.
=
—ar; —ero, m. panne-maker, -dekker;
•—idd, m. weefsel, gewéven stof; —%
m. taxuis-boom; ronde, ongefatsoeneerde plak metaal; on-bewerkt goud;
stuk dakpan als speelgoed (rond); te joene!; gooi-spel rn. stukken dakpan; —
olsta, f. scberf; pl. kleppers; —on, m.
das (dier); —uela, f. dak-pannene;
hoiit v. e. zadel;' —uelo, m. verkl.,
linde-boompje; dak -pa,n -iseherf, lederen vierkantje met de titel op de rug
v. e. boek.
tel/a, f. do eik, stof, goed; vlies; weefsel;
kim -vlies je op vloei -stoffen; vlies over
't oog; fig. val-strik; vrucht-vides je,
-hudd; de arana, spinne-web
(ook
telarana);
de cebolla,
vlies
om
een 'mi; ver por tela de cedazo,
iemands gedachten raden; penetrar of
llegar a las telas del earazon, in
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't bart dooirdringen; puesto en tela de
juicio, op de keper beschouwd; —ar,
m.
weef-getouw;
armar un telar,
een weef-getouw opstellen; —arafia,
f. spinne-web; nietsg i ets; wolkje; los
ojos se le hacen telaraiias, zijn oogen
worden dof; tener telar an as en los
ojos, niet goed zien wat voor dem. is;
mirar las telaraiias, zitten te suffen;
—efonista, m. f. telefoniske); —éfono,
m. telefoon; —efonico, a. telefonisch;
—éfono, m. telefoon.
tele/graf [a, f. telegrafile; —graf'co, a.
telégrafisich; Ifnea telegråfica, te7eg-raaflijn; noticia telegråfica, teleg-afsch ^ e richt; —grafista, m. f. telegrafist(e);
—'grafo, m. telegråaf; —grama, m.
telegram; —ra, f. wig, pen a. d.
ploteig-sehaar; wrijf-bout (a. e. .wagen);
>palissadeering; pl. dwars-houten (a.
b. affuit v. e. kanon); —scopico, a.
teleskoiriisoh; —scopio, m. .sterire-kijker;
—ta, f.- vloei-papier; sooart stof b m
mee te ziften (in papjier-fabiriieken).
teli/lla, f. verkl.; zaad-huls; vlies je.
tel/on, m. tooneel-gordijn; se apea eitelen, de gordijn valt.
tell/iz, m. schabråk; —iza, f. b e d - s p r ø .
tem/a, m. tema, onderwerp; tema (vertaling a. a.); f. koppigheitd; gril, dwaasbeid; dnval v. e. gek; dwaas lievelings-ideetje; tema celeste, stand der
sterren (horoskoop); seguir su tema,
doiOir 't dolle heen zijn zin doorzetten;
por tema, uit koppiigbeid; — åtico, a.
volgens 't onderwerp geschikt, gedaan,.
tembl/adero, m. tril-grond; —ar, v. intr.
(ie^i beven, rillen; trillen; tr. erg b a n g
zijn voor; —eque, m. frollend veertje
op d e hoed; —equear, v. intr. fam.
bibberen; doen alsof men beeft; —
—etear; —6n, a. béverig; b a n g v.
aard; fam. hacer la temblona, de
bange uithangen (met bedoeliing); —or,
m. beving, trilling, oMing; bibbering
(v. koude); temblor de tierra, aardbeving; —oso, a. béverig, rillend of
trillend; dooir beving .bevangen.
tem/edero, a. geduoht, te vreezen; —•
edor, -a, m. f. vreés -achtig, angst-vållig; —er, v. tor. vreezen, bang zijn voor;
~era<rio, a. stout(-moedig); —eridad, f.
stout-, stout-moedig-heid; —eron, a.
fam. zwetser; —eroso, a. vreesachtig;
vrees-wekkend;
geducbt; —ible, a.
vervaarlijk, te ducbten;
gevaarlijk;
—or, m. vrees; --^oso, a. eigen-zinnog;
tegen-werkend.
temp/anador, ( m. ijzeiren haak, om de
bije-korven te openen; —anar, v. tr.
deksels doen op (bije-korven); —*•
ano, m. schoongemaakte helft v. h.

temulento
var ben zondeir de hammen; tainboerijn, bodern v. e. vat; duigen die
het sluken; témpano de hielo, ijsplaatje; —eramento, m. gestel, natuiuirnedging,
temperament;
temperatuur
(der lucht); schikking; —erancia, f.
matigheid; —erante, a. en m. veirzachtend, måtigend; témiperend (genéesmiddel); —erar, v. tr. matdgen, t amperen; —eratura, f. lucht -gestéldheid,
temperatuiuir; —erie, f. mengsel; oveoreen-stemming
v.
vier
elementadre
eågenschappen; temperafutir: —ero, m.
geschikte tijd voor 't zaaien; zaaitijd;
—est^d, f. storm, onweer; vlaag v.
toorn; —est-ear, v. intr. r a z e n , a a n g a a n ;
•—estivamente, adv. bij tijds, judst v.
pas; —estivo, a. passend; tijddgj —
estuoso, a. storm -achtig; —la, f. lijm
v. . eiwit in water, om te s c M d e r é n ;
pl. slåpen; —ladera, f. (zeeit.) soort
verlaat, schuåf- of val-deiur (insluizen);
—lado, a, gematigd; matdg (eten en
drinken); ingetogen; fam. moeddg; —
lador, -a, m. f. matiger, temperaar
enz.; stem-instrument;
—ladura,
f.
stemmen (pianoas enz.); —lanza, f.
matigheid;
ttngetogenheid;
gematigd heid
(lucht); kleiuren-harmonie (op
schilderij); —lar, v. tr. matigen, verminderen; verzachten; harden (staal);
met elkaar laten harmoniéeren (Meuren op schilderij); tempi3r la gaita,
kwaad humeur afleiden; r. zich matigen; —larios, m. pl. tempel k r s . (au de
mil. orde); —le, m. matige hitte;
harding (staal enz.); stemming; pintar
al temple, met water -verf schilderen;
—lista, m .f. water-verf-schilder, -és;
—lo, m. tempel; '-—ora, f. quateirtemper-våsten (R. K.); —orada, seizoen;
tijd-perk; tijdje; veirblijf (buken b.v.);
a temploradas, van tijd tot, tijd; —
poral, m. storm; ruk-wind, wind-vlaag
(op zee); buen of mal tempporal,
goede of sleehte . lucht-gestéldheid; a.
aardsch; tijdelijk; vergånkelijk; gel.
v. d. slåpen; —oralidad, f. rechtsgebied v. h. wereldlrjk gezag v. e.
bisschop; fam. echar las temporalidadés (beter tempestade?s), harde waatrheden zeggen; —crslizar, v. tr. tijdelijk,
vergånkelijk maken; —oråneo, a. vergånkelijk; tijdelijk; —orario, a. voor
hepaalde tijd; —orero, m. -a, f., losse
werkman, werksteir, tijdelijk werkzame;
—orizador, -a, m. f. uitsteller; —orizar,
v. intr. en tr. dralen, fukistelien tot
gelégener tijd; bezig zijn otm de tijd
te dooden; —ranal, a. vroeg vruchtdragend (aanplant); —råneo, a.
=
temporal; — ranere, a. = —rano, a.
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vroeg'-tijdig, voor-bårig, ontijdig, voor
zijn tijd; (te") vroeg.
temulento, a. dxonken.
ten/a, f. hoop brand-hout; budde schape,n of geiten v. hoogstens 60; —acear,
v. tr. kwellen, folteiren, met gloeiende
tangen pijnigen; fig.* aandrdngen, aanhouden; —acicas of —acillas, f. pl.
verkl. tångetje; snuiter (voor kaars),
blåas-steen-tångetje; —acidad, f. vasthaudendhedd, kléverigheid,
taaiheid;
koppdgheid, hals-stårrigheid; hard-nébkdgheid; —allon, rn. Mein tangwerk (in
vestdng); —antes, m. pl. schild-houders
(i. e. wapen); —ar, m. (ontleedk.) spier
v. d. duiirn en v. d. groote teen; —az,
a. vast-klevend, -hooidend; hals-starrig;
hard-nekkig; schriel; —aza, f. tang;
tang-werk (iim(ves!ting-werken); sliag-tainden; pl. dun tångetje; —azada, f. trekken of grijpen m. d. tang; beet, hap
(ergens dn); —azon, ro.; a tenazén, in
't wilde gelost (schot op jacht); parar
de tenazén, in eens inhoudien of laten
stil-staan (paard); —ca, f. zeelt (visch);
•— con ten, m. fam. takt; adv. gelijk
o p ; langzaam-aan.
tend/ai, m. huif, tent (over scbuit),
zonrae-scherm (b.v. véor winkel); doek
om olijven op te vangen; Am. P. Arg.
enz. hoop, rommel; = —ala'da, f.; —
alera, f. fam. rommel, zootje; —al-ro
of —edero, m. stel droog-lijnen of
-rekken; — edor, m. rek; en -a, f. die
spant of ui; strekt; strikke-spanner einz.;
—sdurr, f. udt -spanning, uit -strekking,
gespannen of udt-gestrebt iets; —ejon,
m. braam, stallet je; —el, an., meet- of
richt-snoer; — encia, f. strebbnng; uitstrebbi.ng; —er, v. tr. (ie) strekken, uk-,
strekken; toe-werpen (blik); spannen;
(uit-)Tekben; a, ten doel nebben, beoogen; por tierra, jneeir-plaanjr. zich lusitS'trekken; verzuimen, verwaarloozen: —
erete, m. soort kaart-spel; ook = .—
alera; en koop-staliletje op de grond;
—ero, -a, m. f. winbelier; —ezuela,
f. verbl. winbeltje; —ido, m. tribune
(voor toeschoiuwers), oploiopende ba;nben in 't stiere-cirbus; udtspanning,
uithanging (v. linnen-goed); afloopend
deel' v. e. dab tusschen nok en goot',
—inoso,
a. (ontleedk.^ pees -achtig,
-vormig; pezig: —on, m. pees; kraakbeen bij de kroon v. e. paarde-poot.
tene/brario, m. driehoekige groote tweearmige kerk-kandelaar (in de heilige
week, R. K.); —brosidad, f. duisterheid; dookere schaduw; —broso, a.
duister, sombeir; die van duiisternis
h.oudt; geheim-zinnig';
onbegrijpelijk;
-—dero, m. (zeet.) anker -grond; —

tenef
dor, m. houder, eigenaar; vork; (de
libros) boekhouder; tenedor de bastimentos, leverancier v. viktualdén (voor
scbip); —duria de libros, f. boekhoiuding; —neia, f. tegenwoordig bez.it;
ludtenant-schap.
ten/er, v. tr. (ie) hebben, bezitten; (vast-)
hauden; ganas, lust hebben; miedo,
bang zijn; para si, de overtudging
hebben; que hacer, åets te doen heb ben; tengo que ir al médico, ik moet
naar de dokter; le tengo por bueno,
ik hou hem voor goed; lo tiene en
poco, geeft er niet veel forn; anos, o*ud
worden; no las tiene todas consigo,
is niet zonder ongerustheid of argwaan; no tiene cos» suya, alles wat
hij heeft behoort aan zijn vrienden,
geeft alles weg; en la una, op zijn
duimpje kennen; a bien, goed-vin den,
gelieven; cara de pocos iainigos, er on•gunstig uitzien; cuidado con, oppassen voor; el ojo alerta, op zijn hoede
zijn; suspenso in spanning hou den; a
raya, onder '.de duiioi hou den; ojeriza
of tirria a alguno, een hekel aan
iem. hebben; équQ tienes? wat mankeer je? no tiene nåda que ver con,
heeft niets te maken met; équé edad
tienes? hoe oud ben je? tengo diez
anos, ik ben tien jaar; le tiene envidia, is jaloersch op hem; celos, jaloersch zijn (vrouw op m a n . o f omgekeerd); tengo a, la vista su apreciable
de 15, del corriente, u/w geéerde van
de 15de heb ik in mijn bezdt; r. ziich
houden, stil-bauden, ophouden; stand
houden; tente en buenas, zeg nu maar
verder niets (na zooveel moois); —erla, f* leer-loodierij; — ia, f.
lintworm; —ientazgo, m. stad-houder- of
luitenantschap; — fcnte, m. plaats-vervanger, stad-houder; ludtenant; teniente
coronel, liuitemant-kalonel;
de rey,
kommandant eener vesting onder de
gouverneur; a. nog onrijp; fig. g[emg;
f am. de oi-do, hard-hoiorig;
—or,
m. woordelijke dmhoud; stévigbedd;
tenor; —sion, f. spanning; dngespannenheid} —so, a, gespannen.
tent/acion, f.
verzoeking,
veirlokking;
aanvechting; caer en la tentacién,
zwdehten voor de veirzoeking; —åculo,
m. vang-arm, voel-hoiren; voel-draad;
—ado, a. aangeraiakt, bet ast; beproefd,
aangevoehten; —ador, -a, m. f. en a.
verleider, verlokker; el éspiritu tentador, de duivel (verlokkende geest); —
amiento, m. betåsting; peiling; proef;
poging; aanraking; —ar, v. tr. (ie)
betåsten; beproeven; peile n, p ols en;
verzoeken, verleiden, v.erlokken; aan -
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vechten, 't verlangen opwekken; tentsr la pacien:ia, het geduld beproeven;
tentar a D|o^, God verzoieken» — ativa,
f. poging; probeeren; (rechtst.) aan slag op de bezitter v. e. érfends; —
ativo, a. beproevend, proef-, geschjkt
om 't te beproeven; —e bonete (a
tente bonete), adv. f am.: corner a
tente bonete, zich zat eten; —emozo,
m. sit ut, steun; schoor.
tenu/e, a. teer; dun, slåp; fijn; zwak;
—idad, f. (teerheid; dunhedd^ slapheid;
zwakheid;
fijnhedd; — ta, f.
(rechtst.) gemeen-schåppelijk genot v.
betwist goied gedurende het geding;
—tario, a, (rechtst.) van zulk gemeienschåppelijk genot (zde 't vorige).
ten/idura, I. ^verven of kleuren; —ir,
v. tr. (i) verven; kleuren; bezoedelen.
teo/cracia, f. teokratie, priester-regeering; —-cråtico, a. teokratdsch; —dolita, f. teodoliet (dand-meteris-dnstr.);
—logal, m. dom-heer belast met teologisch onderwijs en prediken; a. godgeleerd;
virtud teologal,
kristelijke
hoofd-deugd; —logia, f. god -geleerdheid; —légico, a. god-gieleerd; —'logo,
m. god-gele er de;- —rema, m. (wisk."^
stelling; —ria, f. of —'rica, f. t e o d e ;
—'ricamente, adv. in teoirie; —'rico, a.
teorétisch; m. teoiréticus; —rizar, v.
intr. en t(r. teorieén udtspreken, opmaken.
tepe, m. gras-zode om aarden muur te
maken; —guaje of —huaje, m. Aan.
M. zeer hard hout; acacda v. Acapulco; stijfkop; —tale, m. Am. M. ertslooze grond; harde aarde als bouwsteen gebruikt) en = tepe; —xilote,
m. Am. M. strudk rn, e. so ort hazelnoot, waarvan rozekransen; —izcuinte,
m. Ara. M. soort dam-hert, = paca.
teq/ue, m. fam.; de mal teque, uit z'n
bum; <—uiche, m. geroosterd mais-meel
m. kokosmelk en zwarte suiker.
terap/éutica, f. genézings -leier; —éutico,
a. v. d. genézings-leer.
terc/ena, f. centraal kantoor der tabaksregie; —enista, m. direkteur van zoo'n
kantoor (zie vor.); —er, a. num. ord.
(verkort v. tercero) derde; —era, f.
terts; suite v. drie kaarten v. d.
zelfde
kleur
(beter
tercia); koppelaarsiter; derde (d)snaar
(giitaar);
—eramente, adv. ten derde? —erear,
v. intr. aan koppelarij doen; —eria,
koppelarij; recht v. t'Usscbein-komst door
pleiters of partijen a. e. derde betaald;
bewaarderschap der tienden tat hun
verdeeling onder belang-hebbenden; —
ero, num. ord. derde; m. tusschen-persoon; tercero en discordia, schedds^
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rechter bij twist; —erola, f. soort
karabijn; —eto, nu. terzet; —ra, f.
derde v. e. el; tertie, derde uucr
v. d. dag (R. K.); 6oe deel v. e.
sek onde; derde parade rechts (schermen); —iacién, f. wdeding m. d. hak;
—iado, m. harts -vanger; lint v. gegejmiddelde breedte; azucar terciado,
brudne soiiker; —iana, f. derdeji-daagsche koorts; waar die heerscht; —
iano, a. van twee keer eens; —iar,
v. tr. dwars -houden; voior de derde
maal beploegen; met de hak wieden;
in drieén verdeelen; intr. 't derde deel
v .i ets nitmaken; tussenen-beide komen; deelnemen; Arn. P. aanlengen;
r, (zeeO van ter zijde koanen (wind);
—iario, m. ribbe v. e. Gotiisch gewelf;
leekebroieder die de regel volgt v.
d. 3e orde (Franc? Dom. of Karmel.);
a. derde (rangs-); tertiair (gr ond);
—iazon, f. derde bewérkåhg (v. grond);
—io, m. derde (deel); pak (helft v. d.
vracht v. e. muil-ezel); afdedLing der
Spaansche infanterie, bataljon; hacer
mal tercio, een ondienst doen; —iopelado, a. f krwéeil-achtig; —iopelo, m.
fluwéel; ~ o , a. koppig, hals-stårrig.
tere/binto, m. terpentijn-boom.
ter/giversacion, f. uitvkicliit; —giversar,
v. intr. uitvluchten zoeken, dralen, ontwijkend antwoorden; —iaca, f. likkepolt, triakel; —Hz, m. dril (stof).
term/al, term,aal; agua termal, warme
brom; —as, f. pl. warme brannen;
warme baden; —inacho, m. f am. onbehoorlijk woord; —inacion, f. uiitgang;
fam. afloop, einde; —inajo, m. f am.
leelijke uitdrukking, vui! woord; —
mal, a. de top vormend; het einde
uitmakend; —inante, a. afdoend; orden
termirtante, ukdrukkelijk bevél; —fnar,
v. tr. afmaken, beéindigen; bepétrken;
intr. uiitgaan (op, en); —inativo, a.
v. d. oiitgang; — inico, —illo, —ito,
m. verkl.j gezoeht woord; —'ino, rn.
einde; grens; term, uitdrukkång, bewoording; gedrag of spreektrant i, d.
omgang; termijn (v. betaling); término
medio, midden -weg; grens-beeld; —
inote, m. barbarisme, ongebruikelijk
woord; —émetro, m. termometer.
tern/a, f. véor-dracht v. drie, drie-tal|
pl. twee drieén (trik-trak); —ario, a.
drie-tallig, udt drie, mit drie elementen;
door drie deelbaar; (muz.^ medida
ternaria, drie-kwarts-maat; •—ecico . of
—ecito, verkL erg malschf —ero,-a, m.
f. kalf; —era, koe-kalf, ook: kalfsvleesch; ~-eza, f. teederheid; malschheid; lief des-woord; —ezuelo, a. = —
ecico| —illa, f. .kraak-been; — iltøso, a.
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kraak-been-achtig; —o, m. drie -tal van
éen soort; pak (kleeren); drie vel in-een;
groep v. drie nummers alle bij éen
loting uitkomend, gelégenheids -kleuren
der priester-klieeding en v. h. altaarkleed; edhar ternos (ook echar tacos
y ternos), razen en tieren; —ura, f.
teederheid; vetfteedering.
terquedad, f. stijf-hoofdigheid.
terra/da, f. soort brudne verf met ijzeroker; —do, m. terrås, plat(-dåk); —-,
]a, f. trek-plaat,-ijzer; schroeve-masjine; —je, m. = —zgo; —jero, m.
= —zguero; — 1 , m. en a. land-wind;
land-; —plen, m. aarde tussenen muren; aard-ophoioging; deel v. e. ves*
ting-werk; —plenar, v. tr. aard-ophooging maken; dempen; aarde achter
muur leggen, „teirre -plein" maken (ves ting-werk); —'queo, a. uit land en
water, globo .terraqueo, aard-globe;
teniente,
m. . land-eigenaar;
-bezitter; —^a, f., groote verniste aarden water-kan; — zgo, m. zaai -grond;
pacht daarvoor; —zguero, m. buurder
voor lange tijd, erf-pachter.
terre/ar, v. intr. leege plekken tojsschen
de bebo-uwing vertoonen (land); -—
goso, a. vol kluiten; —moto, m. aardbeving; —nal, a. aardsch; v. d. vaste
wal; —no, m. terrein; a. = —enal;
—o, o. met aarde gemengd, aardachtig; van aarde; —ra, f. aardhoopje; kleine voigel die zich in de
aarde of .'t zand rolt; —ro, laag bij
de grond (vliegend); de voorpooten
weinig opheffend; voor aarde (mand
a. a,); m. = terrado; . grond; aardhoop, terp; heuveltje wa,arop de schijf
om te schdeten; die schijf; fam. hacer
terrero, uit de verte of op een a,fstand
zijn hof maken; — s t r e , a. = —nal;
—zuela, f. stukje slechte grond.
terri/ble, a. vreeselijk, verschrikkelijk,
fa,m. verwonderlijk, naar enz.; —'fico,
a. = —ble; —no, a. aarden; —torial,
a. territoriaal, het grond-gebied omvatt end of da art oe behoorend; •—
torio, m. (grond-)gebied; = — zo, a*
aard-achtig, met aarde gemengd.
ferr/omonteroj m. aard-hoop, heuveltje;
—on, m. aard-kluit; klonter; pl. gronden,
land-bezit;
a
ropa
terron,
glad-af; —ontera, f. kloof; —or, m.
ontzetting; —orismo, m. sehrdk-bewind;
—orista, m. terrorist; —oso, a. aardachtig, = . t é f r e o ; — uno, m. grondplek of -vak; = —uzo, ni. ,
ters/o, a. glad, ef f en; glanzig; —ura, f.
glans, effenheid, gladheid.
tert/ulia, f. partijtie, gezelschap; ir
tertulia, gezellig samen komert, =

de
—

terzuelo
uliar, v. intr.;-'—uli(an)o, m. -a, f. en
a. Ed v. e. gezelschap of krans je.
terzuelo, a. die als derde 't nest veorlaat (roof-vogel); m. derde.
tes/ar, v. tr. (zeet.) spannen (touw); —o,
m. top v. e. heuvel; uditsteeksel; a.
stijf, strak; —6n, m. volharding; onwrikbaar besluit; —oreria, f. schatkist; financiién; penning -meesterschap»
—orero, -a, m. f. schat-, penning -meester; —oro, m. schat; schat-kist.
test/a, f. bovenste v. h. hoofd, voorhoof-d; hoofd; testa coronada, gekroond hoofd; — åceo, a. a. en m.
sehaal-dier; —acion, f. schrappdng,
door-streping, doorhaling;. —ada, f.
=
—erada; —ador, -a, rn. f. erflater, -laatster; —adura, f. uitschrapping, dooriialing; —amentarfa, f. oidtvoiering v. e. udterste wdl; vergaderding
der exekuifreurs; —amentaiio, -a, m. f. en
a. ' (uitvoerder) v. e. uiterste wdl; testa inentair; —amento, an. erf-lating, udteirste
wdl; Antiguo Test mento, Oude Testament, bond, N i r v o T a tamento, Nieuw
Testament; —ar, v. intr. zijn testament maken; doorhalen (woord a. a.);
—arada, f. ==' —-erada; —arudez, f.
koppighejd; —arudo, a, stijf-hoofddg;
—era, f. hoofdeneind (v. e. bed);
achtex-bank (v. é. rijtuig); hoofd-sieraad (v. paarde-tuig);voorkant v. iets;
hoofd (v. d. tafel); —erada, f. slag
of stoot m. h. hoofd; stijf-hoofdigheid;
—ero, m. = —era; —iculo, m. teelbal; —ificacién, f. getiudgenis; —iflcar,
v. tr. getuigen, als getøige verklaren,
getuigenis afleggen; —ificativo, a. getudgend, getuigenis gevend; —igo, m. f.
getudge; de oido, getuige v. hooren
zeggen; de vista, cog-getudge; falso,
valsene; cohechado, omgekochte; —
imonial, a. getuigenis gevend, blijken
gevend; pl. getuåg-schrift v. goed gedr- a gv—imonio, rn. -getuigenis, getuigeverklardng; —uz, m. hoogste deel v.
d. voorkant v. d. kop v. sornimdge
dier en (vooral de os); v. and ere: nek.
tesura, f. stijf hedd; stijve deftigheid.
tet/a, f. borst; f am. tiet; dar la teta, de
borst geven; nioo de tela, zuigeling;
—'ano, m. (zdektek.) tétanos, stuip met
plotseling verstijving van
't heelc
idchaam; —ar, v. tr. zoogen; —era, f.
tee-pot; Am. P. tee-ketel, warm water koker; •—icæ, —Illa of —ita, f., vedd.
tepel (v. de vrouw, en vooral v. d.
man); f am. dar e n la tetilla, de gevoelige plek aanraken; —on, m. .vergr. v.
teta; puntig heuveltje; —ona, a. t.
f am. zwaar v. borsten.
[stdl.
tétrico, a. zwairt -gallig; erg gomber en
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teutonico, a. Teutoniseh, v. d. Teutonen.
text/o, m. tekst; — ual, a. ,volgans de
tekst; —ualmente, adv. woord voor
woord; — uario, m. boek met ni ets
dan tekst (geen kommentaar); —ura,
f. weefsel; weving; samen-voeging.
tez, f. huids-kleur; gelaats-; glanzige
opper-vlak; —ado, a. zwart(-gemaakt).
tfa, f. tante; (tia)ra, f. tiara (Perzdscn
hoofd-deksel en y. d. Paus), drievouddge kroon.
tib/ieza, f. lauwhedd; onverschilligheid;
—io, a. lauw; onverschiMdg; zorgeloos;
—or, m. martavåan (grooite verglaasde
aarden pot); —ur on, m. haai.
tiempo, m. tijd; we(d)er; maat (muz.);
no tengo tiempo, ik heb geen tijd;
hace buen tiempo, 't is goed weer;
a tiempo, op tijd; por tiempo fijo,
voor bepaajde of vaste tijd; de tiempo
en tiempo, van tijd tot tijd; en su
tiempo y lugar, te gelégeneir tijd en
plaats; én todo tiempo, te allen tijde;
en cierto tiempo, ikideirtijd; hace mucho
tiempo, lang geléden; para pasar el
tiempo, om de tijd door te bnrengen.
tien/da, f. tent; winkel; tienda poriatil,
kraam; mancebo de tienda, winkel-heddende; —ta, f. (heelk.) bougie, voor
onderzoek; fig. onderzoek n a a r i e t s v e r borgens; andar a tieintrø, pp de tast-af
gaan (din 't donker b.v.); —tof m. tast
(-gevoel); fig. kiesch en fijn oordeel;
groote omzichtdgheid; stok (v. e. blinde); balanceerstok (v. e. koorde-danser); schilders-stokje; fam. hapje; vrije
rnaal-tijd; proef-aanval; a tientos, o-p
d e tast; con tiento, voor-zichtdgjes, beclaard; por el tiento, op 't gevoel nai.
tier/namente, adv. teederiijk; innig; —
no, a. teeder (hartelijk, dnnig); teer
(breekbaar, •zwak); week, zacht; malsch;
roerend;- pan tierno, zacht brood; edad
tierna, teedere leeftijd; —ra, f. aarde;
grond; land; ir tierra en tierra, laag
bij de grond blijven, ook fig.; poneir
tierra en medio, vluchten.
ties/o, a. stijf; stijf-hoofdig, onbudgzaam;
tener tieso, stand-houden, vol-houden;
bombre tieso, stijf-deftig man met gemaakte manieren; tenérselas tiesas a
alguno, schrap-staan, ndet toegeven
jegens dem.; m. stijfheid, onbuigzaamheid; —ura, f. stijfheid.
tiesto, m. scherf; bloem-pot.
tif/o, m . . .== —us; tifo de Amérifea,
gele oorts; a. zat, veirzaddgd; —on, f.
tifoon, wervel-wind; —us, m. tifus of
rot-koorts.
tijer/as, f. pl. schaar; sdng. fjg. wat kruiselings over-elkaar geslagen is; ezel
voor schilderij; afwaterings-sloot; scha-
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pe-scneei-der; fe waad-s preker
(-ster);
cama de tijera, opvouwbaar bed; silla
de tijera, klapistoeltje; médico de media
tijera, onbeteekenend doktertje; f am.
buena tijera, knappe vent; goeie gast,
flink eter; echar la tijera, begin mak e n ; —ada of —etada, f. knip. m. d.
schaar; afknips el; —eta, f. oorwurm;
pl. wingerd-hecht-ranken; fig.; —etear,
v. tr. en intr. knippen; fam. over
kwesties praten waar men niet.s in
te zeggen lieeft.
til/a, f. =
— o ; —dar, v.tr. faut of
onvolkomenlieid in gesehrift verwijten,
die aanteekenen - of doorhalen; vitten;
akcentueeren; —de, m. f. teekentje
VOGT de nj-uitspraak;
toom-teeken;
ziertje; fam. to do ello no vale una
tilde, 't is alles geem lor waard;
—iéceas, f. pl. linde -aehtfigen; —in, m.
bel-geluid, tingeling; hacer tilin, aanstaan, lijfcen; —o, m. linde.
tilla, f. (zeet.-) boven-dek; gang-boord;
—do, m. plankier; —r, v.tr. bevloeren.
tim/ba, f. speel-partij; —bal, ni. pauk,
ketel-trom; —balero, m. paukenist; —
birimba, f. — —ba; —brar, v . t r .
stemipelen, zégelen; —bre, m. (wapenk.)
iherm-top; fig. schitterend wapen-feiit;
schel (b.v. tafel-); elekr. belknop;
krante-poirt-zegel (in Spanje); zegel;
eigenaardige klank.
tim/idez, f. schuehterheid; —'ido, ai.
schuchter; —on, m. boom of dissel;
roer-stang; —onear, v. intr. sturen, 't
roer lianteeren; —onel, m. roer-ganger; —onen?, f. henne-gat, gat voor
de roer-stang; —onero, m. — —onel;
—or to, a. angst-vaHig (v. gewéten).
timpano, m. trommel-vliies; gevel-veld;
omlijst paneel; pers-raam (v. e. drukker); pauk, ketel-itirom.
tina, f. = —ja, en (bad-)ikuip; —co, m.
buipje, tabbet je; —da, f. hoop brandhout; afdak voioir de ossen om voor ide.
regen te schuilen; —ja, f. groote
aarden pot; Fiil. maat v. 48 L.; —•
jon, val aarden bak voor regen water.
tin/elero, m. -a, f. persoion belast ni. d.
bedieinden-eetkamer; —elo, m. eetkamer der dienst-boden; —ero, m.
verf-kulp-opzichter; —glado, m. a f d a \
loods; fam. plan; —gle, f. glazemakers-m^s; —leblas, f. pl. duisternis;
avond-dienst in de heilige week, op
woensd., donderd. en vrijd.; —flia,
rn. gemétselde most-kuip; —0, m. bedrévenheid; beleid; vastheid v. hand(,
zekerhedd (v. schot); takt; kiesch ooir*
. deel; fijnheid v. gevoel; pierder el tino,
de klus kwijt-raken; —ola, f. Fil.

tira

gekookte kip; —oso, a. Am. C. verstandig, beleidvol.
tint/a, f. inkt; fam. escribir de buena
tinta, brief schrijven die op pooten
staat; de buena tinta, uit goede bron;
tinta simpåtica, kleurlooze inkt, zachtbaar bij verwarming; tint (bij 't iseb&lderen); —ar, v. tr. kleuren, tinten;
—e, m. verf, verven; bedriegelijk uiter lijk, waas; enkel voorkiomen; —erazo,
ni. slag m. e. inktpot; —erillo, m.
i a m . Am. P. zaak-waarnemer, slecbt
advokaat; —ero, m. inkt-pot; —illo,
rn. licht-rood en vrij krachtig (wijn);
fig. melk-niuil; —in, mi. ge tingel; gerinkel; —0, a. geverfd, gekleurd; trood
(wijn); —orerta, f. verveirij; — orera, f.
Am. P. vrO'Uwitjes-liaai; —orero, -a,
m. f. verveir; —ura, f. verf; verven,
tint; kleur (v. wat geveirfd is), = —e^
verf-st of; tinktuuir; tintje, schijntje; sobre n^gro n'o hiajlyl. tlnte^ 't is åe miodaan gewasscben; —urar, v. tr. verven
en = 'n vlucbtig overzicht geven.
tin/a, -f. hoofd-zeer; —eria, f. schrielheiid,
kleinzieligheid; —oso, - a / m. f. en a,
die hoofd-zeer heeft; gier.ig, min; —
ue!a, f. war-brudd.
tia, f. tante (ook als toespraak bij 't
volk); fam. vrouw-mensen.
tio', m. oom ook als toespraak; fam. vent.
tipa, f. Am. M. ni and v. os se-leder;
boom in tropisch Amerika.
tip/ico, a. tipisch; —le, m. (muz.) hooge
partij; sopiraan;" soort kleine sehelle
gitaar; zeil v. e. faluca met géstoken reven; mast uit éen stuk; —0, m.
tiepe; letter-tiepe; koers; —ografia, f.
druk-kunst; drukkerij; —ogråfico, a.
boek-druk-;, —ografo, m. drukker.
tiquin, m. Fil. baniboe -schippersboiom.
tiquis miquis (ook in éen w.), m. pl.
onzinnige bezwaren; gemaaktheid; zotte
beleefdheid.
tira, f. bandje, strook, reepje; hijscbkabel; —botas, m. laarze-trekker; —
buzon, m. kurke-trekker; —cuello, m.
bandelier; —da, f. eind weegs zonder
stil te houden; trekking (loterij enz.);
lang tijds-verloiop; lang wachten; sliert
zinnen of vers-iregels; worp, werpen;
—dero, m. waar de jager poist vat;
—do, m. door de trek-plaat gehaald
(metaal); afdruk, oplage; —dOr, -a,
m. f. trekker; schutter; jager (soldaat);
drukker, die a. d. pers weirkt; tirader
de oro, goud -trekker, lood -trekker,,
rad om 't lood in repen te trekken;
trek-pen; Am. Arg. breede lederen
gordel, die de chiripå ophoudt; —
lincss, m. lineaal; —miento, m. trekking, uittrekking; — mira, f. lange
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smalle bergketen; fain. sldeirt v. dingen, nåmen, woorden enz.; —mollar,
v. intr. (zeet.) vieren, los-gooien; —
lia, f. oude Spaansche romance-arda;
—nia, f. dwingelandij; —'nico, a. tirannfek; —nizacion, f. ttirannizeering;
—no, -a, m. f. dwingeland, gewéldenaar; —nte, m. streng, trek-riem (v.
e. rijtuig); bind- of nok-balk, bodemplank; ribben (v. e. (gewelf); pL broekophouders; stuk hout dait de dakstoel-pijler ophoudt, dwars-balk; a.
strak, gesparmen; —ntez, f. geréktjheid,
langheid; spanning, strekking; gespannemheid; -—pié, m. knie-riem (v. schoenmakers); —r, v.tir. trekken; werpen;
sebieten, afschieten; afdrukken, opleggen; tirar a, zweemen (naar, a);
ir tirando, in de beslotnmeringen v. h.
leven gaan, fig. ve el moeite en last
hebben; fam. tirar a degiiello, iem.
pndiensten doen; tira y afloja, af'wisselend streng en toegevend; r. zich
werpen.
tir/ela, f. gestreepte stof; —ica of —i.lla,
f. verkl. strookje, reepje stof; — itana,
f. minder-waardige zijden stof; fog.
kleinigheid; — itar, v v. intr. rillen (v.
kou); —iton, m. rilLing; —itona, f.
voor-gewénde feving, huivering; —o,
m. (voor-)span (v. e. voertuig); schot;
lading (v. e. vuur-wa,pen); leelijke
streek, ondienst; sleeht tooneelstuk;
trap-deel;
schijf-schieten;
trek-ciem,
degen-riemen; f am. = duro m.; lengte
v. h. heele been v. binnen geméten;
Sichouder-bireedte; pl. tuig-riemen; errair
el tiro, mis-schieten; acertar el tiro,
treffeh; a tiro de fusil, op geweerschot-afstand; a tiro, bij de hand,
onder 't beireik; tiro de piedra, steenworp; —on, m. leeriing, maatje; r u k :
de un tiron, met een ruk, ook: in
éensi door, no le arrancarån a tres
tirones, je kiunt hem nået zoo« makkelijk weg-krijgem; —oriro, m. farn. tomen
v. e. blaas-instrument; pl, f am. Maasinstrumenten;
—otear, v. (dn)tr. in
't wdlde weg (be)sehdeiten; ook met
spotternijen over-stelpen; —oteo, m.
over-en-weer schieten, weder-zijdsche
beschieting; fig. bestoken (met spot
a. a.); —ria, f. fam. hekel, afkeer; le
tiene tirria, haeft een hekel aan hem.
tis/ana, f. zoet-hout-water met altea en
aftreksel v. andere planten enz.; —'
ico, -a, m. f. en a. tering-lij der, ,-és,
lijdende aan tering); —is, f. teiring;
—u, m. samen-weefsel (goud of zilver
op zijde).
tit/anio, m. titanium (metaal); —anita,
f. titaniet, roode schoirl; —'ere, m.

toca

marionét;
pl. poppen, poppen-spel,
-tooneel; sing. ook: sul; —erero, tm. =
—iritero; —I, m. kapuicijner- of rolstaart-aap (Am.); —ilacion, f. kitte ling, lichte prikkeling; —ilår, v. tr.
kittelen, fam. kieitielien; —iritaina, f.
fam. ketel-muziek, slechte miuziek; verdoovend gedruisch v. h. stemmen v.
instrumentera; —irjitero, m. houder v. e.
poppen-spel; —ubear, v. intr. wieifelen;
aarzelen; wankelen; besluiteloos. zijn;
—ubeo, m. weifeling; wankeling; b e gluiteloosheid; —ular, a. tdtulaior; v. tr.
betjtelen; intr. een titel krijgen; r.
getiteld zijn, de titel voeren V . ; —
ulillo, m. ititeltje; andar en tiiulillos,
piet-lu/ttig zijn; ~^'ulo, m. titel; aanspraak (op, a); fam. getitelde; pl.
titels, diploma's met toekenning v. e.
titel; a titulo de, in de kwaliteåt v.,
onder vooirwendisel • v.
tiZ;/a9 f. verkoolde heirts-horen; krijt;
—na, f. zwartsel; — nar, y. tr. met de
vinger zwart-maken
(gekheid); fig.
zwart-maken; —ne, m. f. roet; —o,
m. rookend stuk hoiuts-koøl; — 6n,
half-verkoold stuk hout; brand of roest
in 't koren;. vlek op naam; —ona, f.
naam v. d. degen v. d. Cid; —onada,
f. = ; —onazo, m. vergr. v. tizon,
en: slag met een tizon (zie dat); —
oncillo, verkl.; en: koren-ziekte, brandroest; —onear, v. intr. poken.
toa/Ha, f. hand-doek; —r,' v. tr. op sUeeptouw nemen.
tob/a, f. tuf HSteem; witte, droge en tiairde
aarde ondeir de zuivere aarde; tandsteen; —era, f. oven-, blaas-balg-gat;
—illo, m. enkel.
foc/a, f. vro.uwe-miuts; hqofd-sieiraad; stof
voor hoofd-sieiraden; kap-mantel; quitar la toca, 't vel over de ooren
halen; toca de monja, baret, roeiersof jockey-pet; —ado, m. kapsel; tooi,
todlet;
ador, -a^ m. f. aanraker;
speler (v. e. muziek-instrument), bespéler; toilet-tafel, -kamer, -doos; —
amiento, m. raken, aanraking; zelfverwijt; berouw; tocamjenlo iljcito, ongeoorloofde betasting; —ante, pr. p .
aangaande; —ar, v. tr. aanraken, r a ken; heitasten; aanroeiren (onderwerp);
betreff en, aangaan; spelen, hespelen
(instrument); toetsen; luiden (klok);
te beurt vallen; de beurt zijn van;
aan de grond loopen, stooten tegen;
aandoen, biinnenloopen
(haven, en);
tocan a muerto, de doods-klok luidt;
tocar marcha,
de gener aal -mars ch
slaan; le ha tocado la snerte, is in de
loting gevallen; eso no me toca a mi,
dat raakt mij niet; a V. le toca
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hablair, 't is nu uw beurt om te spre ken; r. elkaar (aan)raken, vlak bij
elkaar Eggen, åansluiten enz.; — ata,
f. muziek op een instrument; fam. pak
ransel; —ayo, -a, m. f. en . a. met
dezelfde naam; naam-genoot.
tocia, f. =
tucia.
tocin/ero, -a, m. f. varkens-slager (s.vrouw); —o, m. spek; un tocino, een
half varken.
tocio, a. dwergachtig, =
tozo.
tocdn, m. stonip; wortel-stuk a. a.
toch/edad, f. lompheid; —o, a. lomp;
oierro tocho, soort staafijzer.
todavia, adv. nog; even-wel, toch.
tndo, pr. ånd. (ge)heel; al; eik, ieder;
alles, pl. alle(n); m. geheel, totaal;
adv. geheel, geheel-en-al, heelemaal;'
toda la casa, 't heele huis; todo eso,
dat alles; todos los dias, iederen v dag;
todo hombre, ieder man; quien todo
lo desea nåda tiene, die alles begeert, kirijgt niets; eres mi todo, je
bent mijn alles; asl y todo, ten spijt
v. alles; con todo que, rruiits; con todo,
evenwél; con todo en todo, met alle
geweld; el todo asciende a, het totaal
beloopt; es.å todo mojado, 't is heelemaal nat; a todo correr, zoo hard
mogelijk loopend;- a todo tirar, op
z'n langst a. a.; a todo mås, op zijn
hoogst; en un todo, geheel-en-al; no
lo comprendo del todo, ik begrijp
't heelemaal niet; estoy en todo,
dk weet alles; se mete en todo, bemoeit zich met alles; hace a todo,
is goed voor alles; Todos los Santos,
AUerheiligen (i Nov.).
toesa, f. vadem (zes voet).
to/io, m. beenig uitwas; —ga, f. toga;
— g a d o , a. en m. met de toga aan;
imagiistraats-persoon a. a.; —isen, m.:
Toison de oro, Gulden Vlies; —jal,
m, veid v. wiilde stéikelige brem;
—jo, m. wilde- stéikelige ,brem.
tol/ano, m. verhémeltie -gezwel (paard);
pl. f am. nek-haartjes; —dadura, f.
zonne-seherrn, -tent; —dar, v. tr. overspannen (nuet doek), overwélven (met
groen), overschåduwen (zon door wolken); r. betrekken (weer); —deria, f.
Am. Arg. Indianen-kamp; —dilla, f.
(zeet.) kampanje; —do, m. zonneseherm, -tent; inbeelding.
tole, m. uitroep v. verontwaardigjing;
luken v. zulke kreten; tomar el tole,
vluchten; —dano, -a, m. f. en a. Toledaan, Toledaansch, -sehe; noche toledana, slapelooze naeht; —rable, a. dragelijk; —rancia, f. verdråagzaamheid;
—rar, v. tr. dulden, verdragen^; —te»,
m. (zeet.) dol, roei-pih.

ton

tol/ondro, m. = —ondron, -a, m. f. en a.
onbesoiisd, „dolle k o p " ; buil op 't
hooid; dar tobndrones, neetrtuimelen;
—va, f. molen-trechter; —vanera, f.
stb-f wolk.
toll/adar, m. modder-poel, plaats vol
modder; —ina, f. lam. pak slaag;
™o, m. honds-haai; jagers-kuil; hertevleeseh (bij, de léndenen).
tom/a, f. greep; inneming; keer innemen;
openmg om water af
te
leiden;
de pos^sion,
bezit-name;
de håbito, toetreding tot geestelijke
o r d e ; —ada, f. (mil.) inneming; —
a do, a. veriroest; bezoedeld; niet meer
helder (stem); —ador, -a, rn. f. en a.
nemer, afnemer, kooper; gosd gedresseeird(e jacht-hond); (zeet.) seizing; —ar," v. tr. nemen; gebruiken
(spijs of drank); innemen (middel,
stad, water); opvatten (begrijpen), zich
toeleggen op beroep of bedrijf; -dekken"
(dieren); navolgen; de trek
winnen
(kaarten);
por,
houden
voor;
iinslaan
(straait);
sobre
si,
op zich nemen; estado, gaan trøuwen,
zich vestigen (b.v. als arts); cuentas,
rekensehap vragein; tier ra, aan wal
gaan; ånjmos, moed vatten; tabaco,
smiiven; la delantsra, voorkomen, vooraan loopen; fam. las de Viliadiego,
ervan-door gaan; el chopo, soldaat
worden;
medias, ' koiisen
stoppen;la sangre, stelpen (bloed); mås vale
un toma que dos te daré, een vogel
in de hand is beter dan tien in
de lucht; fam. soleta of el portante, zich uit de v æ t e n maken;
jtoma! och kom, is 't heusch? v/at
zotu dat? G' zoo!; r. røesten, zijn
glans verMiezen; tomarlas con, ruzie krijgen met; —ås, m. naam:' T o m a s ; —asa,
f. id. v. e. vrouw; —ata, f. Amspot,
gekheid; - —ate, m. tomaat;
—atera, f. tomaat-plant; —ento of
—iento, m. dons (op planten); grof
vias - of hennep -werk (na 't hékelen
gebleven);- —entoso, a. wolljg, viltachtig; —illar, m. tijrn-aanplant; —|illo,
m.. tijm; —in, m. 1/8 gouden castellano of i/ 3 ad arme; —ine jo, m.
klein vogeltje in Peru; —ismo, m.
leer v. d. heilige Tomas v. Aqudno;
—ista, m. aanhanger dier leer (zde
vor.); —iza, f .touwtje v. esparto=
gras; —o, m. (boek-)deel; omvang;
aanzien, belang; de tomOj y lomo, ontzaggelijk, j a n belang.
ton, m.: sin ton ni son, zonder slot
of zin, ongerijmd, zonder reden; —
ada, f. liedje, wijs; —adilla, f. toøneel-stukje met zang; -—ante, a. (poet.)
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domderend; ' — $ n o , m. ring onder
a. e. zudl; Komten rolletje; —el, m.
ton, vat; —elada, f. ton (scheepsiniLOud) = i'M 3 $ —eleria, f. kuiperij,
knipers-winkel; —elero, m. kniper; —•
ekte, m. rokje; 'n kinderdracht m.
rokje; —ga, f. pleisteir- of kalk-laag
a. a.; = —gada; —'ico, m. en a. verstérkend (middel); vser-kråchtig (weefsel); grond-: nota ténica, grond-toon;
acento tonico, woord-klem-toon; —illo,
in. onhébbelijke of oriåangename toon
(v. antwoorden, spreken, lezen a. a.);
—o, m. toon, klank; toon-soort; graad
v. kracht, v. spanning a. a.; el buen
tono, de goede toon; darse tono,
b loff en; —sura, f. ikruin-schering; —
surar, v, tr. de kamin scheiren; —tada,
f., = —teria; —ear,, v. intr. dwaasheden doen o f ' z e g g e n ; —tedad, f. of
—tera, f. fam. of —toria, f. dwaashedid, zotheid; —tillo, m. kussentje op
de heupen; Am. P . hoepel* —tina, f.
bank-operatie, waarbij fonds op yersicheidene personen gesteld, om op
bepaalde tijd alleen onder overlevenden met de rente te verdeelen; —to, *a,
m. f. en a. zot; onnoozel(e hals); quedarse hecho un tonto, verbluft staan;
—una, f. fam. = —erla.
tofia, f. , = tala 4.
top/acio/m. topaasj —ada, f. = —etada;
—ar, v. tr. stooten; vinden, 'n vondst
doen; goed-vinden, „top" zeggen op,
'n koop af sluken; (zeet.) twee balken
aan 't uiteinde verbanden-; topar con,
„tegen ; *t lijf loopen", tegenkooxien;
intr. met de horens stooten; goed
uåtyallen; —e, m. top; stoot, sehok;
vraag-punt, moeilijk plint; (zeet.) top
v. e. mast; bovenste rand: hasta el
tope, boorde-vol; —era, f. mols-gat;
—etada, f. stoot m. d. horens; stoot
tegen *t hoofd; —etar, v. tr. en intr,
met de kop op elkaar -inloopen (rammen); stooten, tegen åets aan loopen;
—eton, m. s-root, schok; —etudo, a.
stootend m. h. hoofd of rn. d. horens;
—'ico, m. en a. plaatselijk (middel);
gemeen-plaats; —ino, a-ni. over-kootåg^
(paard); dat op een stelt -hoef loopt
(id.); —o, m. mol;
—ografia, f.
plaats-beschrijvingj —ogråfico, a. topografisch.
toque, m. aanraking, betasting; hiiden
(der klokken); toets; piedra de toque,
toets-steen; toque de lu2, belichting
(schilderij); fam. dar un- toque, pol sen; —ado, m. kuite -flikker; oefening om de beenen lenig te maken.
tof/acico, a, gel. boratkas-; —ada, f.
troep stieren; —al, a. hoofd-; arco

tdraiéiitå
toral, hoofd-boog v. e. koepel; —'ax,
m. (ontleedk.) borst-kas; —bellino, m.
wérvel-wind; woelig kind; vreeselijke
drukte of overstélpende massa; fam.
dolle kop; —caz, a. in: paloma torcaz,
hout-duåf; —cecuello, m. draai-hals
(vogel); —cedero, a. gewrongen; m.
wring-instrument; —cedor, -a, m. f.
wringer; twijnder of tweerner; m.
spiil om garen tp tweernen of twijnen;
wreede smart' of pijn; —cedura, f.
wringing; tweerning; slechte wijn van
uitgeperste druiven; —cer, v. tr. (ne)
wringen; twijnen of tweernen; verdraaien; intr. van de goede weg af*
raken; van richting veranderen; no
dar su brazp a torcer, geen voet
geven, standhouiden, zijn ongelijk nået
erkennen; r. zåch verstaiiken; verzuren
(wijn); fam. torcer los punos, erge
spijt hebbcn; —eida, f. pit (lampeenz.);
—cidamenté,
adv.
schuin,
dwars; verkeerd; "—cidillo, m. g e tweernde zijde; —cido, m. soort konfituur (lang en kronkelend); sterke getweernde zijde om te breien; Am. P.
fam. bdoze of verachtelijke blik; a.
gedraaid, gewrongen; estoy torcido
con éi, ik ben op kwade voet met
hem; tabacos torcidos, sigaren; —
cijon, m* tweerning; vérsifcuiiking, snijding (buik); —cimiento, m. buiging;
afdwaling (v. d. deugd); uitweiding,
ompraterij; —culado, ni. schroef-anoer;
--'culo, m. kleine pers; —della, f.
soort zang-lijster; —'diga, f. huidreep; —dillo, a» en m. f. appel-schimmel; —do, m. zang-lijster; a.
=
—dillo; —eable, a. geschikt voor bevechten (stier); —eador, m. = . —ero; a. in caballo toreador, paard
gewend aan stieren in 't cirkus; —eaf, v. intr. in 't cirkus tegen stieren
vechten; (koe) naar de stier leiden;
tr. lam. om de tuin leiden; gekheid
maken over (4e)> —^o, m. bevechten
v. stieren in 'i; cdirkus; —erfas, f. pl.
Am. in: hacer torerias, kattekwaad
doen
(vooral -j° in & ens )»
—ero, m*
stieren-vechteir; —ete, m. stiertje; fam.
lastig op te iossen moeilijkheid; onderwerp v. gespirek; —ga, f. soort vangvork (a. d. hals v. dieren); —il, m.
stieren-hok; —illo, m. stiertje; pen,
nagel (v .d. band v. e. wiel); fam.
hoofd-onderwerp
v. gesprek; (ontleedk.) bdl-naad; —iohdez, f. bronstågheid (v. nund); —iondo, a. vurig
(stier, koe).
tormagal, m. = tormellera, f. plek m.
uitiStekende rotspainten.
tormen/ta, f. storm, orkaati; famp-spoed;
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—tila, f. zeven-blad (geneeskr.); —
tin, m. (zeet.) storm-lok; —to, m.
kwelling; plaag; hevdge ongeriistheid;
mårtéling; —toso, a. storm -achtig.
tormo, m. uitstekende
rotspunt.
torn/a, f. terug-gave; (poet.) terug-keer.,
j
komst; op ening in kan a al orn tudn
te besproeien; pl. vergelding, bekx>ndng;
volver las tornas, hetzelfde
terug-doen; —aboda, f.
na-bruiloft;
—achils, m. Am. dikke Sp. peper;
—ada, f.
terug-keer;
—adera, f.
dorsch-voirk; —adizo, a. als ',n weerhaan; —ado, m. wer vel-storm; —
aguia, f. kontra-merk v. d. douane;
—apunta, f. houten muur-shit (uk
een balk), = —puntal; ijzeren staaf
aan weersk. in sehoener of brik; f am.
a tornapunta, weder-zijds, -keerig; —
ar, v. tr. tenug -geven; tornar a, nog
eens doen; intr. terug-keeren; —asol,
m. zonne-bloem; weer -glans rhet kfeurschakeering; —asolado, a. met verånderende weer-glans; —asolar, v. tr.
weer-glans geven met kleuir-schakeeriing; —eador, m. = —ero; —atil, a.
gedraaid; makkelijk draaiend; wind wijzer-achtig; —aviron, m. = —iscon;
—avoz, m. preek-stoel-kap., voorzeggershokje; stem-vanger; —ear, v. tr. draaien op de draai-bank bewérken; rangschikken (woorden); intr. draaien, in
de rondte gaan; deel-nemen a. e.
steek-spel; —o, m. steek-spel; —esa,
f. non belast met de draai-kas of
-lade; —ero, m. (kunst-Idraaier; draaibank-maker; —illero, rn. deserteiur;
—illo, m. schroef;
f am. * desértie;
—iscon, m. mep om de ooren (m. d.
achterkant v. d. hand vooral); —o,
m. draai-bank; draai-kas of -lade;
bocht; (rechtst.) terug-gave; en torno,
rond-om.
toro, m. stier; pl. stdere-geveeht; toro
corrido, voorname los -bol; rand boven
a. d. zuil; correr toros, een stieregevecht geven; ciertos son los toros,
er is geen twijf el meer aan.
toron/ja, f. soort graoite citroen; —jil,
m. of —jina, f. citroen- of meliisseknuid; —jo, m. citroen-boom (dje de
toronja's geeft).
[(bij paarden).
torozån, m. snijdingen, pijn in de bulk
torpe, a. log; onhandig; ontuchtig; on-bevattelijk; lomp, leelijk; schandelijk;
oido torpe, hard-hoorigheid; -_. dero,
m. torpedo-boot; —dear, v. tr. torpedeeren; —dista, m. torpedist; —do,
m. sidder-rog; torpedo*; —za, f. lompheid,
onhandigheid;
ontuchtigheid;
schand-daad; torpeza de oidjo, hardhoorigheid.
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torr/ado» m. gerooste garbanza; —ar,
v.tr. roosten, branden; —e, f. toren;
kasteel (schaak); torres de viento,
Mcht-kasteelen; —-efaccion, f. bran=
den of roosten; —ejon, m. torentje;
slecht gebouwde toren; —encial, a.
stort-: lluvia torrencial, stort-regen;
—ente, m. stort-beek; stort -vloed; —
entera, f. bedding v. e. sitortbeek; ravijn;
Am, P. stroom-versnelldng; —eon, m.
slot -toren; —ero, m. toren-wachter;
—eznada, f. portie sneedjes gebakken spek; —eznero, m. f am. lui,
vadsig jongmenisch; liefhebber v. h a m ;
—ezno, m. sneetje gebakken of te
bakken spek; —'ido, a. gloeiend-heet,
verzéngend; zona torrida, heete zone;
—i ja, f. sneetje brood in wijn enz
gedoopt en -gebakken in boter of
olie en dan zoet gemaakt; —ontera
of -o, m. aardhoop gevormd door
een stortvloed.
tors/ion, f. wringing, verwringing, verdraaiing; —o, m. torso.
tort/a, f. itiaait; pastei; —ada, f. groote
taart (gevuld); laag metsel-kalk; —
edad, f. eenoogigheid; —era, f. of
—ero, m. schijfje om de spil. v. e.
spinne-wiel (voor de draad); taartep a n ; —icoli, m. stijve nek; — illa, f.
eier-koek; —rola, f. tortel-^uif; —
olico, m. verkl. tortei-duifje; fig. ongevaarlijk, goedig man; —'olo, . m.
tortel-duif (doffer); dol-verliefde; —
uga, f. schild-pad; —uosidad, f. bochtigheid; —uoso, a. bochtig; —ura, f.
mårteling; kwelling.
torv/isco, m. keiler-hals (plant); —o,
a. afgrijselijk; woest.
torzal, m. koordje^ stréngetje.
tos, f. hoest; (Tos)cana, f. Toskane;
—cano, -a, m. f. e n a . Toskaner, Toskaansch, -sche; —co, a. on-opgevoed;
grof; on-bewerkt; —er, v. dntr. hoesten;
-^-idura, f. hoesten; —'igo, m. gel.
vergift; —igoso, a. vergdftigd, giftig;
hoestend en benauwd; —quedad, f.
ru w-hedd; grof-heid.
tost/ada, f. stukje geroosterd brood (om
in wijn, vet of • sjokolade . te doopen
enz.); —ado, a. geroost; donkerkleurig;
m.
beroemde
Galicische
wijn; —adura, f. (het) roosteren (v.
brood); —ar, v. tr. (u-e) roosteren;
branden (koffie enz.); r. zich koesteren in de zom> bij vuur enz.; —on,
m. geroosterde sisser-ert; 'n Portugeesche zilveren munt; 'n Mexikaansche real van 4; al wat te stenk geroosterd is; gebraden speen-varkentje.
total, m. som, .totaal; a. (al)geheel;
ruina total, ålgeheele onder -gang; —
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idad, f. geheel(heid); — izar, v. tr.
apte Ilen.
totilimundi, m. kijk-kastje.
tot/åvia, f. kuif-leeuwerik; —o, m. Am.
M. yogel m. groene vi. en geel
lichaam; —oposte, m. Am. C. A.
mais -koek.
toz, m. Am. vogel in Yocaitån m. e.
toiiig als 'n veer.
itozo, a. de gestalte v. e. dwieirg hebbend
(op schilderij); —lada, f. nek-stoot;
= —lon, m.
tozu/do, a. koppig, stijf-boofdig; —elo,
m. vleezige nek v. e. slacht-dier.
traba, f. kliiisterband, hindernis; wat
sanienbindt; pl. riemen oni de pooten
v. e. jong paard, om het draven te
beletiten en kraehtiig te leeren stappen;
—cuenta, f. reken-f out; twist, woorden-strijd; —dero, m. dun gedeelte v.
e. poot, waar men 'n dier bindt;
—do, a, ver bonden, • bijeein-gevoegd;
ddk,
gebonden;
dicht
(gevécht);
støer (man); met witte voor-pooten of
rechter vooren
linker-aehterpoot
(paard); —dura, f. bijeen-voeging, verbinding; —jader, -a, m . f . e n a . werkman; werkzaam, arbéidzaam; —tar,
v. tr. weirken; kwellen, smart aandoen; op harde wijze africhten, dresseeren; intr. zich moeite geven voor
iets, handelen in (en); —jo, m. werk;
moeite, last; pl. tegen -spoed; lang
ziek-zijn; wederwåardigiheden: —joso,
a, lastig; bezwaarlijk; moeilijk te krij gen of te doen; —r, v. tr. vereenigen,
samen-voegen; disputa, twist -gesprek
beginnen; un caballo, 'n paard kluisters aandoen; r.: de palabras, ruzie
krijgen; la lengua, erg moeilijk nit
zijn woorden komen; —zon, f. samenvoeging; verhintenis, verbiinding.
trab/illa, f. broek-riempje (onder schoen);
losse steek in gebreide kons;'—on, rn.
ring a. d. poot v. e. paard (waaraan
touw, als het graast); schoor-, rustof draag-balk; —uca, f. ' giroote voetzoeker; —ucar, v. tr. verwarren, dooireen-gooien; verkeerd begrijpen; onderste-boven good en, dooreen-warren, de
draad doen verldezen; r. in de war
raken; —ucazo, m. schot of slag m.
donder-bus;- ongelukkdg t o e v a l ; — u c o ,
m. donder-bus; trabuco naranjero,
groote donder-bus; katapult.
tråe/åla,'f. Am. M. streek, bedrog; (<rac)alada, f. Am. P. A. enz: opstootje;
menschen-massa, hoop; . —alero, m.
en a. Am. M. bedrieger, bedriegelijk.
irac/amundana, f. fam. gesjacher; janboel; —cion, f. trekking, trekken;
trek-yermogen; uiittrekking.
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iraceria, f. versiering m. meetkunstiige
figuren.
traci/as, m. noord-noord-weste-wihd; —•
sta, m. ontwerper (v. e. gebouw); bedrieger.
tracto, m. spanne tijds; afstand; (R. K.)
vers.
trad/icion, f. overlevering; (rechtst.) afgdfte;' —icional, a. traditoneel; —uccion, f. vertaling; —ucir, v. tr, vertalen; —uctor, -a, m. f. vert aler; —uje
enz. pr. pf. v. traducir.
trae/dizo, a. aangebraicht of te brengen;
. -^-r, v. tr. (aan)brengen; aanvoeren;
overhalen; met zich brengen; bij zich
hebben (geld b.v.); dragen (kleederen);
fam. a mal tråer, van zwakheid of
(rneegaandheid misbruik maken; al
caso, detsvter-snéde zeggen; al retortero, aan de neus leiden; entre rnanos, onder handen hebben; r. gekleed gaan.
traf/agador, m. = —icante; —agar, v.
intr. =
—icar; —'ago, m. handels*,
verkeer; druk onderhåndelen; beslommeringen (door zaken); —agon, a. die
ziich afslooft; —almejo, a. vrmétel en
onbesehaamd; —icante, m. handelaar;
—'ico, m. =
—'ago (eerste beteekenis).
tra,ga/canta, f. of —canto, tm. toks-doorn,
zijn g o m ; —deras, f. pl. = • —dero,
ni... fam. keel-gat; —dor, -a, m. f.
opslokker, vraat; gulzig-aard; —hombres, m. fam. zwetser; —ldabas, m.
fam. opslokker, gulzig-aard, vraat; —
leguas, m. fam. flink looper; —luz,
m. en f. dak-raampje; kélder-vénstertje;
—ntada, f. boorde-vol glas; —nton,-a,
m . f . e n a . fam. gulzig-aard, = ' — l d a bas; en (volkst.): lekker-bek; —ntona,
f. smul-partij; fig. schrik door verontrustende tijding, of droeve gebeorteniss; —r, v. tr. (inlsldkken; opslokken, doorslikken; schrokken; fam. no
puedo tragarle, ik kan hem niet uitstaan; no puedo tragarlo, ik kan er
geen vrede mee nemen; fam. tragar
saliva, stil leed verdragen.
trag/edia, f. treur-spel; —'ico, a. tragiseh; droevig; m. tréur-spel-dicbter;
treurspel-akteur; ^—icomedia, f. tragi'komedie; —-icomico, a. tragikomdsch.
trag/o, m. slok, teug; fig. erge tegenslag, enz.; echar un trago, 's wat
dripken; me ha dado mal trago,
heeft me een naar oogenblik bezorgd;
a tragos, bij beetjes; —on, a. vraatziek; —onerfa, f., beter glatonerfa,
gulzigheid.
trai/cion, f. verraad;. a traicion, door
yerraad; —'da,' f. (het) aanbrengen.
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(de^ aanvoer, (het) brengen; —'dø,
a .versleten; mal traido, silecht gekleed; —dor, -a, m. f. en a. verrader,
verraadster,
verråderiijk;
—go,
ie
pers. rpes. ind. v. tråer, brengen enz.;
—'Ha, koppel-band, -riem; koppel hon den; r ol om een w eg plat te maken;
ook == tralla; —Har, b. tr. glad-maken, éffenen (weg of straat met een
rol); —'na, f. groot sardijne-sleepnet;
—nera, f. schuit m. sleepnet (v. sardijnen); —'no, f. groot verzåmel-niet^
voor sardijnen.
traj/e, m. kleedij, dracht; traje, enz.,
pr. pf. v. tråer; —ear, v. tr. zich
smaak-vol kleeden; veeil. werk van
en trekken; in touw zijn; —ineo, m.
—ino; en: drukte, beslommexing; gesjouw; sleur; — inante, rn. vraehtrijd-er; —inar, v. tr. vervoeren (peir
voertuig); intr. 't land afreizen, reizen
en trekken; in tomw zijn; —ineo, m.
beslonimeringen; —inero, m. =
—
inante; —ino, vervoer, handels-verkeer; verkeer.
tralla, f.
koetsier-zweep; (zeeO lijjk,
zoom -toiuw.
tram/a, f. in-slag; strik; fig. weefsel
(v. lengens b.v.); la trama de la vida,
de levens-draad; komplet; —ador, -a,
m. f. inslag-maker (bij 't weven); berame.^ v. e. komplet; —ar, v. tr. inslaan, inschieten (bij 't weven); berarnen (komplot a. a.); —itar, v. tir.
de vereischte f oirmalit eiken laten onder gåian (zaak); —'ite, m. af te leggen
afstand; (rechtst.) weg die een zaak
volgen moet; tråmites regulares, gerégelde gang
v.
zaken
(recht);
—o, m. eind weegs; af te leggen afstand; stuk trap tussenen overloopjes
of portalen; —ojo, m. bandje v. stroo
orn koren -schoof; sterkste gedeelte v.
h. stroo; fam. last, narigheid; —
ontana, f. noorde-wind, noord-zijde;
perde^ la tramontana, in ide war raken;
—ontano, a. aan de andere zijde der
bergen gelégen; —ontar, v. intr. over
de bergen gaan (vooral de zon); tr.
helpen ontvluchten (gevangene); —
oya, f. mechanisehe tooneel-verande ring, toestel(len) daarvoor; handige
intrige; —oyano, m. -a, f. gevaarl.
intrigant; —oyista, m. tooneel-masjinist; bedrieger; ;—oyon, a. bedriegelijk.
tramp/a, f. val, val-strik; bedrog bij spel
of koop; iem. of åets. met verborgen
leelijke eigenschappen; fam. todo se
lo Hevo la mala trampa, de zaak is
heelemaal verkeeird geloopen; pl. schulden; trampa adejante? steeds Jieenen
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om 't geleende terug te geven; —al,
m. moeråssige plaatsj —antojo, m.
bedriegerij, vafcche schijn; —eador,
-a, m. f. brutale bedrieger, oplichter;
intr. opliichterij plegiem; —illa, f. veirkl.:
en kijk-gaatie orn in de winkel te
kijken;
—ista, m.
bedrieger j a.
schurk-achtig; —olin, m. spring-plank;
—oso, -a, m. f. en a. valsene speler,
die
op
oneerlijke
wijze sohulden
maakt; , onbetrouwbaar (mensen); el
tramposo, de duivel.
tranc/a, f. dwars-hout voor een deur;
—ada, f. = — o ; —ah)lo, m. groote
knoop a. draad of touw; •—ar, v. tr.
met dwarshout afsluiten (deur); groote
stappen of wijd-beensehe sprongen
doen; —azo, m. knuppel-slag; griep;
—e, m. baehelijk oogenblik; tiepiseh
gieval; geréohtelijke verkoop; laatste
tijd of staat v. h- leven; a todo trance,
met alle geweld, hoe ook; —o, m.
fam. groote stap.
tran/ehete, m. le(d)er-snij-mes, -snij-beitel; —quear = trancar; —quera, f.
palissadeering; Am. Arg. P. enz. schutting, sluitheik; —quero, m. steenen
deusr- of vens ter-lij st; —quilidad, f.
gerustheid;
rustigheid; kalmte, bedaardheiid; —quilizar, v. tr. geruststellen; tot bedaren brengen, kalmeeren; —quilo, a. gerust; rustig; bedaard; —quilla, f. verkl. en: val-strik,
Kst. '
trans/accion, f. onderhåndeling over- geschil; —alpino, zie trasalpino: —andino, a. trans-andimisch; —-ar, v. intr.
Am. P . E . en Cuba transigeeren,
onderhåndelen; —atlåntlco, zie trasatlåntico; —b . . . , zie trasb . . . ; —
c . . • zie trase . . . ; —eunte, m. en a.
voorbij-ganger, -gaand; — f . . . en —
g r . . . , zie trasf . . . en trasgr . . .;
—iberiano, a. Trans -Siberiseh(e spoorwe
g ) 5 —icion, f. overgang; —ido, a.
verkleumd; uiitgeput; fig. schriel; —*
igible, a, waarover te onderhåndelen
valt; —igir, v. intr. onderhåndelen;
(con) door de vingers zien; —itable,
a. begaa-nbaar; —itar, v. intr. doortrekken;
—itivo, a, (rochtst.) vervreemdbaar; ovcrgånkelijk; —'itp, m.
door trekken; dioortoeht; pleister plaats;
bevordering (tot hooger); —itorio, a.
voorbij-gaand, tijdelijk; als overgang;
. . . , zie verder tras . . .
tran/via,. m. fam, tram; —zar, v. tr. afsnijden, knotten.
trapa, f. Trappisten-orde; orden de la
Trapa, id.; ook: (zeet.) hulp-touw voor
de zeilen bij veel wind; id. davidis;
— c e a r , v. intr. bedriegen in de han-
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del; tr.-.iem. iets op de anouw sp elden,
beliegen; —ceria, f. = —za* —cerb,
m. teepe bedrieger; —cete, in. (oud>
gedeeltelijk
dubbel
rékeninge-boek;
—eista, m. •.== —cero; —jo, m. lor,
ottdé lap; flard; —joso, a. in lompen,
in flarden; —'la, m. f. praatjes-maker;
wouwel; f. paard-getrappel; gearoezemoes; fam. bedriegerij, leugen-praatjes; m. babbelzocht, ge wouwel; —le ar,
v. intr. fam. klets- of leugen-praat jes
verkoopen; —lon, -ona, m. f. leugenaar, bedrieger; —za, f. bedriegerij.
trap/ecio, m. (meetk.) -trapezium; —
erla, f. hoop oude lappen, rommel,
„zoodje''; uitdragerij; vodden -handel;
—ero, -a, m. f. vodde -raper, -raapster;
—iche, m. suiker-fabriekje; oliemolentje; —ichear, v. intr. fam. scharrelen,
beunhazein; —icheo, m. geseharrel, gebeiunhaas; —illo, m, yerkl.; kamer|Lertje
met wie men een liefdes-betrekkiimg
heeft; de trapillo, ongekiked, in huriskleeding enz.; —lo, m. zeil-werk; bevalMgheid; aanvals-moed (v. e. stier),
goede pootzetting
(id.); —itos, m.
lapjes, tooi, kleedij, beste goed; aller-"
geheimste; —isonda, f. ruzie; intrige»
—isondear, v. intr. fam. aan ruzie en
intriges doen; —isondista, m. f. en a.
ruzie-maker, -maakster; intrigant (e);
— o , ' m. lap, vod, kump; (zeet.) zeilwerk, zedlen; a to do trapo, meit volle
zeiilen.
traqu/e, m. knal; kruiit-loop; fam. a traque
barraque, te pias of te on-pas; —ea, f.
lucht-pijp; —ear, v. intr. kraken, uiteen-barsten, klepperen (ooievaar); tr.
om-sehudden; fam. veel gebruiken of
hanteeren; —earteria, f. = —ea; —
eo, geknal, geklap; gestoot, gehots;
•—etear = traquear; —-ido, m. knal,
onlploffing.
tras, pr. p. na; achter; uno tras otro,
d e een na den ander; er de brui aan
geven; —alcoba, f. vertrek achter alkoof; —alpjno, a. trans -alpijnsch, a.
d. andere zijde der Alpen gelégen;
—-anteayer, adv. vooir-eergisteren; —
bordar, v. tr. overladen; —borde, m.
overladiing; —atlåntico, a. trans -atlantisch; ni. Trans-atl. boot;—ca, 1. sterke
lederen riem; —cabo, m. beentje-licihten (ook fig.); —canton, m hoek-paal;
fcruier; dar trascanton, lang op straat
laten wachten; —cartørse, v. r. goiede
kaart wegdoen en slechte in de plaats
neanen; —-carton, m. wegdoen . . . (zie
vor.);' —cendencia, f. mogelijke gevolgen; scherp-zinnigheiid; —cendental, a.
zich mededeelend aan of zich uitsitrekkend tot ajndere dingen; van groot be-
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lang oom. zijn mogelijke gevolgen; bovenziinnelijk; filosofia trascendental, op a
iriori vast-gestelde weitten gegronde
wijs-begeefte; —c ender, v. intr. (ie)
overslaan op en gevolgen hebben;
uitblinken bo ven een ander; doordringen . (geur), zich yerbredden, uitlekken
(geheim); —colar, v.tr. r. filtreeren,
door-sijpelen; dwsrs-door gaan (vocht);
—conejars, v. r. achter-blijven (wild
bij de bonden, f reit in 't konijne-hol);
fam. verloren raken, verdonker-måand
worden; —cordarse (de), v. r. (ue)
zich niet goed meer herinneren; —
coro, m. deel v. /é. kerk achter 't koor;
—corral, m. plaatsje achter in de hof,
v. e. hoerderij; fam. achterste; —cribjr,
v. tr. over-schrijven; transcribeeren; —
cripcion, f. afschrift; transkriptiie (ih
ander lettersehr. of vooir ander instrument); —cuarto, m. achter-kamer;
—currir, v. dntr. voorbij-gaan; voooritgaan, verloopen; —curso, m. verloop
(v. tijd); —doblar, v . t r . ver-drie-voudigen, drie maal doen; — doblo, m.
drie-voud; —dos, m. biuiten-vlakte v.
boog of gewelf; zuiltje vlak achter
een zudl; — egar, v.' tr. (ie) pvergieten
(vloei-stof); met lange teugen boordevolle glazen leeg-drinken; —enalar, v.
tr. ointmerke;r4 't merk. of teeken verplaatsen; —era,, f. achter-kant, -deel;
—^ro, m. achterste v. e. 'dier; pl. fam.
oiuders, grootouders enz.; a. achter-;
quedarse trasero, achter-blijven; —ferencia, f. overdracht, overbrenging;
—ferible, a. over te dragen of brengen; —ferir, v. tr. (i, ie) overdragep,
overdosn; overbrengen; r. overgaan,
zich begéven; —figuracion, f. gedaante-verwisseling; verheerlijking; .—
figurar, v. tr. v. vorm of gedaante
doen verwisselen; r. verheerlijkt worden; —fijo, a. doorboord; —fixion, f.
doorboring; —forms c!6n, f. vorm-verandering, gedaante-verwisseling; —formår, v. tr. veranderen, vervormen, een
andere gedaante geven; r. ånders
worden, zich veranderen (in, en) enz.;
3
—^fuga, m. overioopeir; = —'fugo, m.
tras/f undr, v.itr. overgieten, over-storten;
aichtereen-volgenjs aan verscheidenen
mede-deelen; r. zich verbreiden, a,lgemieen bekénd worden; —fusion, f.
mede-deeliing v. d. eene a. d. ånderen; over-tapping; oveirgieting; —go,
m.
kabouter-mannet je,
kwel-geest;
„wo el-water"; —gresion, f. overtréding
(eener wet a. a.); — gresor, -a, m. f,
overtreder (v. e. wet enz.); —guear#
v. intr. doen als een aard -mannetje,
zoo' spoken of leyen maken; —iioguero,
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trasfundir
chaard-plaa!t, -stccn; groO't blok
hout (in de haard); a .. thuis -hokkend ;
~bojar, v. tr. doorbladerent -humante,
a. naar andere weiden overgaand
(kudden); -!bumar, v. intr. naar andere
weide gaan (klUdden);-Ji'ego, m. over'gJieting,6verr-it'apping;~ijado, a. uitgemelrgeJd, dun-lijvig; -lacion, f. overbrenging: vertaling; overdracht; overof verplaatsing] -ladar, vv tr. overbrengen,
verplaatscn; overplaatsen j
over -schrijven; vertalen; overdrageru
-lado, m.
gelijk~.uidend
afschrift;
volkomen namaaksel: overplaatsing;
(rechtst.) rnede -deeling v . e. eisch,
v. e. rechts -vorderjng a. d.vpartij tegen
welke die geschiedt; -Iapar, v, tr.
(deels) bedekken; -laticio, a. zinnebeeldig ;
-lativo; ~limitacion,
f. zending v. troepen over de grens
tot hulp van een der partijen; Iimitarfse], v. tr. r. de glfens over
zenden
(gaan) voor mil. optreden
zonder schending v. grondgebied; Iucidez, f. halve doorzichtigheidt lucido, a. half doorschijnendt -Iucir,
v . tr. raden, afleiden (wit, de); r.
doorschijnend zijn; door 'n voorwerp
heen te .zien zijn: beginnen bekend
te worden. door -scherneren; -lum..
brarse, v.' r. verblind worden; ver-"
dwijnen, voorbij -schietent -luz, mi.
d6or-siCheme:r~ng, licht dalt door-schiijnt;
weer-glans; -mallo, m.", dr,ie-dubbel
net (over Irli:vier UJ:rt:gezet); [houte:n koM
(koJfspel); .-mano, m. tweedein 't
spel; atrasmano, elfg,ens verbolrgen;
buiten 't verkeer; -marino, a. ovc["zeesch; -migracion, f. trek (der vO'gods); trasmigracion, de las almas,
ziels ~verhuizing;
-migrar,
v. intlf.
"tl.ekken" (vogels); -minar, v..· intr.
onder de grol1d loopen; doordringen
(vocht, reuk);· -misible, a. over t.e
bre-ngen; over te dragen, veITvreemdbaar (goederen); -misiOn, f. ov,e:rbrengiing; over -dracht, .ve:rvreemding
(v. go-ed); doorlatling· (v. licht); mitir, v. tr. overdragen, vervreemden
(gocd); .overbrengen, v. 't eene gesla:cht . op 't andere overbTengen; doen
o'vergaan (Toem cnz.); -montana =
tramontana; -montanQ = tramontano;
-:-montar = tramontar; -mutable, a.
vervO'rmbaar, velranderhaaT, voor Olnzettiing 'vart:baar; ~mutaci6n, f. omzetting, ver.andeTring; -mutar, v.tir.
omzetten, veranderen; -mutativo, a.,
om'Zlettle:nd, veTandelrend; =-mutatorio;
--nochada, £. doorwaakte nacht; nadhteJ,jik:e ~aanval \111il.); -nochado, a.
nets e.n onfris·ch, als doqr siJ.apeloo~e
m.

I
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oudzeer; -no char, v. intr. de
opblijven, "nachtbraken"; tr,
'n nacht Iaten heeng aan over;
nombrar, v. tr.de namen veranderen
van, van naam doen verwisse'len t oir, v. tr. verkecrd hooren; -:-ojado,
a. met verrnoeide, fletse oogen; ofiado, a. droomerig ; -oiiar, v. tr. (ue)
droomen, zich valschelijk voorsrellenj
-palar, v. tr. dooreen-werken (graar,
met 5 ch op ); overbrengern -papelalis,e,
v. r. onder de papieren raken (b.v.
brief): -parencia, f. doorschijnendheid;
-parentars·e, v. Y. door-schijnen, doorschemeren; -parente, a. doorschijnend; m. transparant (doorschijnend
papier enz.); -pasamiento, m. overtreding; -pasar,· v. tr. overdr age ill, a.
·e. ander overdoen; doorboren, doorsteken; dwars doorgaan; traspasar el
corazon,het hart doorboren] -paso,
In. (rechtst.) overdracht [v: e. bezitting a, a.). smart; vrecesliike PUn;
overtredung (der wet a. a.).
tras/pellar, v. il:r. goed shriren: bijeen
doen (wat gevouwen kan); -pie, m.
achteruit -zetten v ... Ie. voet om te
blijven staan; wankeling ; "beentje"
(dart: men tiem. licht): hacer traspies,
wankelcn, niet vast op zijn beenen
staan; -'-:pillado, a.iberooid; -pillar(se),
v. tr. r. verrnagcren door gebrek en
= traspellarj- -p:ntar, v. tr. de kle'Uir
v. e. kaart tra.chten' gewaar te WOIfden aan het aanta,l l.iinen dat erolI11he en is; r. anders UiitvaUen dan gedtad.rt;.d6orschijnen (SChlfiift a. a.); piraci6n, f. uitwasemling, zweet\en; pirar, v. intI. Uiitwarsemen, zweeten; tr.
uidekken; -plantar,. v .tT. 6ve,rplanten; 6verbreng,eu, verplaa,tsen; ~plante.
m. 6verpla,nta.:ng; verplaatsrrng, overbrenging; -poner, v. (in)tr. (als poner)
van zijn plaats zetten, v:erzeHen; heen ..
~aan; crover gaan, verder gaan dan; If.
zich aan 't gez:ichtonttre:kken (zan); pontin, m. = traspuntin; en: aohterstc; -portacion, f. nleeT -porte; portar, v.t tf. veu:-voeren; (muz.) tiTansponeeren (in ,een ande1-e toon -SOiOJ.'t
zet,ten); ~porte, m. velrvoer, ttanspolrt;
vervoelfiing, aandrift; -portin, IlJ. zeelr
z:lJchte boven -matras; -posicion, f.
OImizettli:ng; (muz.) transpositie; -pUies..
ta, f. vtCTplaatsing; ont1trekking. aan 't
zicht; v~iUcht; verberging; bij-geoouwtjCls; plaatsje (achter huis); --punte,
m. tooneeJ-knecht; -quilado, a.: como
trasquilado pori~Ie~ia,. als· in zijn
eligen huis; -quilar, v. tr. scheren
(schapen), = ,eisq1jilar, en: slecht knip.pen (haar); misp.andelen r -quitoo? p}.
I
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vlok slecht gekndpte haren; åfgepérste
of oneerlijk veorkrégen geldsoni; sneé
bij 't scheren; f am. hecho a irssquålc-.
nes, slecht afgemaakt, afgeknoeid; —
tabillar, v. intr. weifelen, aarzelen; Am.
tr. vervélen; —tada, f. vlegel-streek;
—tazo, f am. ,,oppeuter"; —te, m.
toets
v. d. steel v. e.
gitaar,
v. e. luk e,nz.; f am. achterste; Am.
en prov. = trasto; dar al traste con
una cosa, iets vernielen, verloren doen
gaan; dar al traste, ook: omslaan,
zinken; fr fuera de trastes, beleidloos
handelen of spreken; ..sin trastes, in
't honderd, ordeloos-; —teado, m. toetsen-indeeling v. e. gitaar of luit a.
a.; —tear, v. tr. v. e. toetsen-indeeling voorzien (gitaar enz.); intr. de
juistheid der, gitaar of luit-toetsen
nagaan; meuhels van hun plaats zetten, rommelen; sicbrander en levendig redeneeTien over; stier laten voorbijschieten; fam. handig raad weten
met; —tejador, m. panne-legger, dakhersteller; —te jar, v. tr. 'n dak a. a.
herstellen; f am. por aqui trastejan,
hier is 't niet ploids (vooor onwilliig
schuldenaar b.v.); — teo, m : (het)
rastear;
-—teria, f. oude rneubels,
oud
huiis-raad;
en
==
trastada;
—tero, a.: guardilla e trastera, rommel -kamer; —tiberirto, a.
aan
de
overkant v. d. Tiber; —tienda, f. wdn.keilkaimer;
bedachtzaamheiid;
tiene
mucha trastienda, is zeer bedaehtzajam en slim;' —to, m. huisraad;
oud meubel; tooneel-scherm; wiaairloos ding; degen, stuk gereedschlap.;
„sta-«in : de-weg",
pral
v. e.
vent
a. a.; —tornado, a. f am. 'n beetje
onwijs; —tornar, v. tr. omvérgooien,
in de war schoppen, onderste-boven
gooien; van streek maken; onlusten
of
beroeringem
teweeg
brengen;
geheel van idee doen verander en;
r. van de wrjs raken, zijn tegenwoordigheid v. geest verliezen a. a.;
—torno, m. omvér -werping, • beroering;
verwarring; —trabarse
la
lengua,
moedlijk kunnen spreken; . —trocamiento, m. van -zijn-plaats -zetting, • udt
zijn-verband-neming a. a.; —trocar, v.
tr. (u>e) van zijn plaats zetten, uit zijn
verband halen; —tuelo, m. verkl. v.
trasto; —trueque, m. = —trocamiento;
—udar, v. intr. zweeten van angst of
vermoedenis; —udor, m. zweet v. angst
of vermoedenis; —tulo, m,. tijd-veirdrijf,
speel-goed; —tumbar, v. tr. laten vallen of rollen; —untar, v. tr. extraheeren (akte);., —uhto, |m. uittreksel,
samenvåtting; juiste voorstelling of af-

traversa

beelding;
—untivamente,
adv. per
extrakt (afgesehreven); —ustanciacion,
f. verandéring v. wezen; omzetting v.
brood en wijn in vleesch en bloed v.
Christus; —ustanciar, v. tr. stof in
andere omzetten; —vasar, v. tr. overgieten; —yenarse, v. r. udt de åderen
treden (bloed);' verstrooid of verspreid
raken; —versal, a. en m. f. schiuinsniiden, over-dwars, dwars-liggend; in
de zij-ldnie; —verso, a. dwajrs;—verter^
v. tr. (ieV overloopen (vocht).
trat/a, slavenhandel; —able, a. gedwee, handelbaar; rédelijk; mak (dier);
—ado, m. verhåndeling; verdrag; —
amiento, r n ^ behåndeling; omgang;
eere-titel aan personen naair rang of
aanspraken; dar tratamiento, naar zijn
rang bétitelen of behandelien; —ante,
m. klein-handelaar; —ar, v. tr. behåndelen; onderhåndelen over; regelen;
trakteeren, onthalen; tratar de, tråen ten; spreken over; omga an met (a);
r. zich ge dragen, met elkaar omgaan
(de); betreffen, gelden; —o, m. behåndeling; ontvangst, onthaal; omgang;
handel, handels werkeer, oveiréen -komst ;
ongeoorloofde ldefdes-betrekking- geslachts -verkeer; ruk (a. e. touw); de
buen trato, met een aangename omgang; tiene malos tratos, heeft sleehte
omgang; trato de negros, handel in
negers.
trav/ersa, f. (wapenk.^ dwars-balk; pl,
(zeeit."! pardoens, touwen om de masten
te steinlen; -—-és, m. dwarste; tegen-,
spoed; dar al traves, mis-lukken,
aan de grond loopen, verongelukken
(5 chip);
de traves of
al traves,
dwars, dwars-over, over-dwårs, (dwars)
er-door-heen; —esano, m. dwars -balk,
en =
travesero; —esar, v. tor. (ie)
dwars door-(heen)-gaan;
oversteken,
kruisen; dwars-legger (balk); doorSitéken, doorboren enz., meer afravesar?
—esear, v. intr. ondeugend zijn (kinderen); onrustig heen en weer gaan;
losbandig leven; lévendig, vernuftdg
en met afwisseling redeneeren; —•
esero, a. dwars-liggend, -gelegd; m.
péluw; —esia, f. over-toeht; over-vaart;
korte binnen-weg; dwars-weg, steeg;
deel v. e. straatweg binnen een plaats;
verlies of winst v. spelers; gage v. e.
matroos voor éen reis; dwarse ligging; dwarse bastions; —esio, m.
plaats waar men over-steekt, overvaart enz.;/ —esura, f. kattekwaad;
scherpzinnigiheid
en
lévendigheid;
sehuldige of strafbare daad; —iesa, f.
afstand; dwarslegger; dwarse miingang; wéddenschap op een speler;
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hoofdmuur (op-zij of achtcr); —ieso,
m. en a. dwars; onmstig; losbandig,
slecht-levendondeugend
(kind);
scherp-zinnig.
tra/yecto, m. trajekt; baan; —yectoria,
f. kogel-baan, baan; —za, f. ontwerp,
plan; hulpmiddel, luitdenksel; middel
om voornenien mt te voereri; ukerlijk, aanzien; pl. streken, listen; dar
traza, middelen vinden voor.; por esas
trazas, blijkbaar; echar trazas, ontwerpen, beramen; tiene mala traza,
zict er slecht uit; —zador, -a, m. f.
ont-wérper,-ster; —zar, v. tr. ont-wérpen, met lijnen aangeven; trekken (lijnen a. a.); uitdenken, beramen; —zo,
m. lijn, Streep, ontwerp, plan; teekendng;
plooien der drapedeén
(op schil*
de r i]").
trébedes, f. pl. drie-voet stander op drie
pooten; treeft.
treb/ejo, m. kinder-speel-goed; gekheid,
sch erts; pl. scha ak-stukken; gereedschap, gcrei; —'ol, m. klaver (-blad).
trec/e, num. card. dertien; dertiende;
fam. mantenarse of seguir en sus
trece, stand houden; —eno, num. ord.
dertiende; —ésimo, num. ord. dertigste, —- trigésimo; —ientos, -as, num.
card. drie -honderd.
trech/el, a. zwart-achtig (koren); —o,
m. afstand, tijd-ruimte; a trechos, bij
tussenen-poozen, nu en dan, =
de
trecho en trecho.
tredécimo, num. ord. dertiende.
trefe, a. dun, licht en buigbaar; peseta
trefe, valsche p.
ftregua, f. wapen-stil-stand; tiidelijk opihouden (v. pijnen), staking; sin tregua,
onverpoosd.
treint/a, num. card. dertig, dertigste;
—anario, m. dertig-tal, (b.v. dagen);
—anal, a. dertig-jårig; —ena, f. dertig-tal; —avo, m. en a. dertigste
(deel); —eno, num. ord. dertigste.
trem/adal =
tremedal; —ebundo, a.
iizing-wekkend; —edal, m. drassig terrein; —endo, a. ontzettend; ontzagwékkend; —entina, f. terpentijn; —
esino, a. driemaandsch; —6, m. (ook
trumo) penånt-Spiegel; —olar, v. tr.
doen wapperen
(vlag); —olina, f.
gedruisch; verwaoring, wån-orde; —'
ulo, a. be vend, trillend.
tren, m. trein; equipage, eigen rijtuig;
nasleep; vertoon; tren directo, direkte trein; —ado, a. netjes-, hekof vlecht-vormig; —illa, f. koordje,
snoertje; —cillar, v. tr. met koord of
limt jes afzetten, ornboorden; —cillo,
m. goud- of zilver-galon om hoed, en
= trencilla; —os, m. pl. wee-klachten

inaéa

(v. Jeremias); —za, f. vlecht; —zado,
m. haar-vlecht; kuiteflikker; slordig•heid; trappelende paardepas; —zar,
v. tr. vleehten; trenzado's uitvoeren
(zie vor.).
treo, m. (zeet.) nood-zeil.
trep/a, f. (be)klimming, (be)klautering;
golvend omboordsel; fam. buiteling op
de grond; list, bedriegerij; fam. afrossing, rammeling; —ador, -a, rn.
f. en a. klimmer; bedriegetr; klimipJaats;
specht; —anacion, f. (heelk.) schédelboring; —anar, v. tr. een schédelboring doen; —'ano, m. (id.) instrument voor schédel-boring;.—ante, a.
—ar, v. intr. klimmen, klauteren; r.
aehter-oveir leumen, 't bovenlijf achterover werpen; —atroncos, m. boomkrudpertje;, —e, m. fam.
standje:
echar uh trepe, een standje maken;
—idacion, f. beving, huivering; Am.
weifeling; •—idar, v. intr. beven, hudveren; Am. weifelen, wankelen; •—'ido,
bevend.
tres, num. card. drie; derde; —bolillo
(al — ) , adv. zoo dat telkens één in
't midden v. vier andere staat; —
cientos, num. card. drie-honderd; —
doblar, v. tr. verdrie-voudigen; —illo,
m. hombre-spel (in Amerika rocambor); —tanto,, adv; drie-maal zooveel.
treta, f. schijn-stoot (bij 't schermen);
list, streek.
Tréveris, f. Trier.
jtrla, f. schifting.
tri/aca, f. trdåkel of teriåk (een likkepot tegen slange-beet); —angular, a.
drie-hoekig; —ångulo, m. drie-ho>ek;
triångulo rectangulo,
reeht-hoekige;
equilateral, galijk-zijdige; isosceles, gelijk-beenige; escaleno, ongeidj^-zijdige;
triangel; Trangel (sterre-beeld); —ar,
v. tr. schiften, uitzoeken; v. dntr. onrustig zwermen (bijen in en uit); —
braquio, m. rtjrihracihs vers (v. drie korten); —bu, f. stam (volk); —bulaci6n,
f. weder-wåairdigheid, tegen-spoed^ bezoeking; —bulado, a. zwaar-bezocht;
beproefd; —*bulo, m. soort-naam v.
veel
do or n-planten;
sterdoorn;
—
buna, f. tribune; spreek-gestoelte: —
bunado, m.
(oudh.) tribunaat; —
bunal, m. reellt-bank, gerécht; Fdl.
gemeente-bestuur; tribunal de presas,
prijzen-gerecht; de cuentas, reken-kamer; —bunicio of —bunico, a. v. e.
tribuun; —buno, m. tribuun, volks
tribuun; —b uta ble, a. belastbaair; —
butacion, f. schatting; —butar, v. tr.
schatting betalen; hulde bewijzen; —
butario, -a, m. f. en a. schat-plichtdg(e);zij-(rivier); —buto, m. schatting; —
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cenal, a. dertig-jarig, om de dertig
jaar gedaan; —centésimo, nuim ord.
driehonderdste (deel); — césimo, num.
ord. 301ste; —ciclo, m. drie-wiel-(fiets);
—color, a. drie-kleurig; —come, a.
met drie painten, hoeken of horens; —
cornio, m. en a. drie-kantig(e steek);
—dente, an. drietand; a. drie-tanddg;
—duano, a. van drie dagen; —duo, m.
tijdperkv. dqie dagen (R. K,.); —enaH, ak
driie-jajrig, v. drie jaar; —smo, m. didet
jarig tijd-perk; —forme, a. drie-vormig;
«—gal, an. tarwe-veid; —fulca, f. standje,
ruzie; stel hefboomen voor de blaasbalgen in metaal-ovens; —gaza, a. f.
in-pa ja trigaza, tarwe -stroo; —gésimo,
num. ord. 305te; —glifo, m. triglief,
drie-kloof
(versiering op
Doirische
fries).
trig/o, m. tarwe; trigo candeal, beste
soort voor witbrood en meel; tremesino, zomer-koren; chamorro, vroege
tarwe; rubion, goaid-gele tarwe: centene, rogge; mezclado, meng-koren
(half tarwe, half rogge); de Indias,
mais; pl. staand koren; —qnometria,
f. drie-hoeks-méting; —onométrico, a.
trigonométrisch; —ueiio, a. licht-bruin
.(gelaats-kleur); —uera, f. 'n girasaohtige plant die op kanarie-zaad
lijkt; —uero, a. tussenen 't koren of
de tarwe groeiend; graan-handelaar;
tarwe-man.
tri/lateral, a. (meetk.) drie-zijdig; ==
—låtero; —lingiie, a. drie-tålig; —
logla, f. tooneel-stuk in drie deelen.
trill/a, f. zee-barbeel (visch); ook
=
trillo; en: dorsch-tijd, dorschen; —
adera, f. = — o ; —ado, a. afgezaagd;
alledaagsch; camino trillado, gebaande
weg; voor een ieder te bereiken,
doenlijk; —ador, m. dorscher; —adura,
f. • dorsching, dorschen; —ar, v. tir.
dorschen; een weg volgen, veel d a a r - .
langs gaan; mishandelen, leed doen;
—0, m. dorsch-werktuig (in Spanje
een soort eg).
tri/mestre, m. kwartaal; —'metro, m.
fen a. jambiseh, jambe; —mielga, f.
sidder-rog; — nado, m. traller; kweelen;
—nsr, v. intr. trillers slaan; kweelen;
woedend worden.
j^rinc/a, f. vearzameling v. drfre v. d. zelf*
•de aard; drie-tal aspiranten voor leerstoel; f am. drie-tal stam-gasten a. a.;
(zeet.) trinca del bauprés, boeg-spriet*
seizing of -gording; (id.) estar a
la trinca, met tegen-gebraste zeilen
liggen; -—adura, f. (zeet.) soort plaitbodemd vaartuig ' met hooge voonrsteven en drie Latrjnsche zeilen, voor
kust-vaart; —apinones, m. farn. 'onbe-

triqué

zonnen jøng-mensch$ —ar, v. tr. in
stukken breken; (zeet.) stevig vastbinden; oppikken, ophappen; „snaaden";
trincar la nao, scherp bii de wind
nauden; (id.) trincar los cabos, de
kabels aanhalen; (id.) intr. stil-Uggen,
met tegen-gebraste zeilen liggen; samen drinken.
trinch/ante, m. voor-snijder; voorsnij-mes
of -vork; a. snijdend; —ar, v. tr. (aan)snijden, voor-snijden; uitmaken (kwestie); —era, f. loop-graaf, uitgraving
voor "n weg; (zeet.) verschansing v.
X achter-dek; —ero, m. vleesch-plank,
-schotel; a. sni]-.
trin/eø, m. slede —ga, f. strand-looper tje; —idad, f. drie ^eenheid; naam
eener geestelijke orde; —itaria, f. driekleurig viooltje; —0, ,a. drievuldig,
drielédig; m. triller; in: aspecto trino,'
trigonaal-stand (planeten die 1200 iri
lengte verschillien); fam. echar trinos,
razen en tieren; —omio, m. (alg.)
grootheid uit drie termen bestaande;
—quetada, (zeet.) zeilen alleen met de
kluif-fok; fam. pasar una trinquetada,
een ellendige tijd doormaken; —quete,
m. f okke-mast, groote r a a. d. voortmast; grooit zeil daaraan; —quetilla,
f. kleine f ok; —quis, m. slok wijn.
trio, m. trio (muz.); opening v. e. bijekorf voor de bijen; (trio)nes, m. pl.
sterren die de' groote en kleine Beer
vormen.
trip/a, f. ingewand; pens; buik; binnenwerk (v. e. sigaar); tripa vacia, platte
buik; pl. ingewanden; dolor de tripas,pijn in 't Hiijif; fam. hacer de tripas corazon, van de inood teen deugd m a k e n ;
—e, m. trijp of trijp-fluweel; —erla,
f. (handel in) ingewanden, pens a. a.;
—ero, -a, m. f. handelaar in ingewanden, pens a. a.; m. stuk flanél op
de buik; —le, a. en m. drie-voudig;
drie-voud; drie-maal zoovéel; —licar,
v. tr. verdrie-voiudigen; drie-maal doen;
—-'lice, .a, beter —le, m. driebond; —
licidad, f. drie-véudigheid; —lo, a.
= — l a ; —'ode, m. f, drie-voet, tafel
m. drie pooten; —'tico, m. dnie-liuik;
—'oli, m. Tripolis; soort rood poetsgoed; •—on, m. -ona, f. en a. fam.
dik-buikigfe) = trlpudo; —tongo, m.
drie-klank; —udo, m. -a, f. en a.
—ulacion, f. scheeps-volk; —ulantes,
m. pl. schépelingen; —ular, v. tr. bemannen (schip).
tri/que, ^m. plof, klapje: a cada trique
(of triquete), om de haver -Iklap;, —
quina, f. trichine; —quinuela, f. list,
gekonkel; pl. geharrewar; —'quitrazo,
m. gérikketik; —quitraque, m. geluid

tris
v. verscheidene slagen achteréen; soort
voetzoeker.
tris, m- geluid v. brekend glas-werk;
fam. ,/wip", heel klein eindje; ziertje;
por un tris, 't scheelde ©en haartje;
en un tris, in een wiip; —agio, m.
„drie-maal-beilig" der seraf ijnen (R.
K.); —ca, f. gekraak, geknister (van
schelpjes, noten); —car, v. tr. verwarren, vermengen, dooreen-doen; fam.
yervélen, 't land opjagen (door Mikken, aardigheden a. a.); laten kraken,
knisteren; rond-da-rtelen; —ilabo, a.
drie-letter-gr épig; —megista, f. (druk')
letter-tiepe tussenen groot en klein in;
—mo, m. (ziektek.) stijve kin; —te, a.
droevig; —teza, f. droefenis.
trit/6n, m. (oudh.) triton; —urabls, a.
vergruisbaaa:.; —uracion, f. vergruking;
—urar, v. tr. vergruizen.
triunf/ador, -a, m. f. en a. overwinnend;
overwinnaar; —al, a. z.ége-, itiriiomf -; aix©
triunfal, zege-boog; —ante, a. zegevierend; —ar, v. tr. zégevieren; —o,
m. zege, triomf; (kaart-speD troéf.
t'ri/unvirato, m. drie-manschap; —vial,
a. alle-daagsch; gemeen; —vialidadf. gemeenheid, alledåagschheid; —vio,
rn. drie-sprong; (oudh.) de drie redenaars-wetenscihappen (grammaitiica, rhetoriea, dialeotica); —za, f. lap<, flard,
stuk; (zeet.) hijsch-touw; hacer trlzas,
in flarden scheuren.
troc/adamente, adv. om en om; —ar, v.
tr. ruilen, omruilen; —atinta, f. fam.
ruil; grappige verwisseling; —atinte,
m. wisselende kleur; —isco, m. f. deegkluit voor pillen; —o, m. zee-maa.n
of maan-visch.
troeh/a, f. binnen -pad; „pad door» de
struiken; —emoche (a — ) , adv. fam.
door dik en dun, zonder nadenken.
tro/feo, m. zége-teeken; —glodita, a.
en s. hol-bewoner, -end; barbaarsche
woesteling; gulzig-aard.
tfoj, f. graan-zolder; bergplaats voor
fruit; = —e, f.; —ero, m. degeen
die zorgt voor de graan-zolders; —
czada, f. = conserva trojezada, konserf v. zeer kleine stuk jes.
tro/la, f. fam. bedrog, leugen; —le,
m. trolley.
tromb/a, f. waterhoos; —on, m. bazuin
(-blazer).
tromp/a, f. jacht-, wald-horen; bazuin;
slurf; snuit; scheeps-roeper; mond-harmonika; groote tøl; trompa de Eustaqirio, Eustachisehe buis; trampas de
Falopio, ei-leiders; —ada, f. fam. vlak
tegen-elkaar-aan loopen,
aanvaring;
vuist-slag, e n —trompazo;—ar, v. intr.
tollen; —azo, m. stoot tegen-elkaar-
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aan; stoot ergens tegen-aan, bult,
kneuzing daardoor; —earse, v. r. vlak
tegen-elkaar-aan
loopen,
tegen-aan
botsen; —eta, f. trompet; fam. overbrenger, .flap-uit; m. trompetter; —
etear, v. intr. trompetten; fam. tr.
overal rond-vertellen; —eteria, f. trompet -werk (v. h. orgel); —etero, m.
trompetter; trompette- of horen-fabrikant, -maker; fam. flap-uit; —
etilla, f. horentje (b.v. voor dooven;
snuitje, slurf je; —icar, v. intr. strompelen, t eikens ergens tegen-aan loopen of struikelen; tr. tegen iets aan
doen loopen; —icon, m. = tropezon;
—illadura, f. =
trompicon; —illar,
v. (in)ir. = trompicar; —illo, m. boom
v. rooskl. hout in tropisch Am.; —
is, m. fam. — trompada; andar a
trompis, stompen, elkaar vuist-slagen
geven; Am- P. viist-gevecht; —o,
m. tol (speel-goed); —6n, m. vergr.
v. 't vor-.; de of a trompen, zonder
te meten, slordig-weg; m. narcis;
Am. P. = trompada.
tran/ada, f. donder(-slag), ontveer; ;habrå
tronada, er komt onweer; —ado, a.
„aan lager wal"; —ar, v. intr. en imp.
donderen, bulderen; aan lager wal
raken; tronar con, ruzie hebben met;
—car, v. tr. knotten, stuk snijden van;
gedeelte weg-laten van, verminken;
intr. breken (met); —co, m. stam (v.
e. boom); span (paarden); eerste befcénde voor-vader; r a m p ; fam. dormir
como un tronco, slåpen als een os;
es un tronco,, ds ongevoelig voor
alles; —cha, f. Am. groot stuk vieesch;
obtener buena troneha, goed baantje
krijgen, goed zaakje doen; —char, v..
tr. afsnijden; met gewéld een deel
v. d. stengel afrukkein enz.; —chista,
m. A-m. P. baantjes-jager; —cho, rn.
stronk; —chudo, a. stronkig; —era, f.
schiet-gat; smal vénstertje; zak (biljart);
fam. m. f. lkht-zinnig mensch; losbol; —ido, m. (ge)donder; —Itoso, a.
fam. een donderend geluid makend;
—o, m. troon; —zar, v. tr. in stukken
breken; plooikjes in een kleed maken;
—ZD, a. met afgesneden oor of ooren
(paard dat geen dienst mieer doet).
trop/a, f. troep; en tropa, in ménigte;
—el, m. menigte, dro'm, gewoel der
menigte; en tropel, bij drommen; de
tropel, hals^-over-kop; —elia, f. knevelarij; gewéld; onverwaichte overvålling, misbruik v. ruwe kracht; —ero,
m. Am. Arg. en U. vee-kooper; —
ezadero, m. hobbejdge, .on-effen of
moeilijke weg; —ezadura, f. struikeling, (het) ergens tegen-aan loopen;
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—ezar, v. intr. (ie) strudkelen; ergens
tegen -aan loopen; mis-slag begaan;
tropezar con, op-eens ontmoeten; —
ezon, ni. struikeling, stoot ergens
tegen-aan, = ' — i e z o ; a fropezones, al
strudkelend of strompelend; —'ico, m.
keerkring; entre los tropicos, tussenen
de keer-krimgen -of in de tropen; a.
tropisch; ano tropico, tropisch jaar;
overdråchtelijk; — o , m. fdguoirldjke uitdrukking.
troqu/e, m. = trueco; —el, m. merk
op zdlver; —eo, m. trochae.
trot aconventos, f. fam. koppelaarster;
—ar, v. intr. draven; veel loopen; —e,
m. draf; al trote, in draf; fam. meter
en los trotes, africhten; —illo, m.
verkl. drafje; —on, a. gewoonlijk dravend (paard); m. paard; Am. slecht
paard.
trova, f. gedicht der oude minne-zangers; —dor, m. minne-zanger.
troz/a, f. aan weersk. afgezaagde boomstam; —ar, v. tr. zoo afzagen (zie
vor.); —o, m. brok, stuk.
truco, m. faze van trucos, oud biljartspel; —lento, a. Moedig, wreed.
truch/a, f. forél; trucha asalmonada,
zalm-forel; fam. es muy trucha, 't is
een slimmerd; —ero, m. for elle-visscher, -verkooper; —imån, m. en a.
tolk; schelm(seh), bedrieger; tussehenpersoon; —uela, f. gedroogde leng.
true/co, m. = trueque; —no, m. donder(-slag); —que, m. rull; a trueque
de, in ruil voor, ook: ten-ednde.
truf/a, f. leiugenf —ador, -a, m. f.
ipra at jes -maker, vert eller v. • lengentjes.
truhån, -a, m. f. en a. gr appe-maker,
grappig;
oplichter;
(truhan)ada, f.
grap, grappe-makerij; —ear, v. intr.
grappen maken; —eria, f. (hans-worsterij; oplichterij; —esco, a. grappig,
kluchtig; opldchters - .
tru/jamån m1., —mana f. drogman, tolk;
—jimån = — jamån; —Ha, f. gedruisejh,
liawaai; -Proffel (v. e. lmetselaar); menigite; —Ho, ni. taling; wijinpers m. mostopvanger eronder; —ncamlento, tm. afknotting, vermiinking; —ncar, v. tr. atfknotten, stuk "afslaan, afnemen, afbreken; verminken (tekst enz.); —
nco, a. geknot; — pial, m. = turpial;
—rque, m. ond geliefd kaart-spel; — •
quiflcr, m. een gekombineerd kaartspel, ongeveer als truque.
tu, pr. pers. je, jij; gdj, g e ; tu, (zonder
akcent) pr. poss. jouw, je; u w ; (tu)åutem, m. (Lat.) voornaamiste punt,
moeilrjkheid;
hoofd-persoon.
tub/érculo, m. (wortel-)knol.; tuberkel,

tumefaccion

knobbel; —erculoso, a. met wortelknollen; knobbel-, tiiberkuleus; —eria,
f. buizen- of pijpennSitelsel; —erosa, f.
tuberoos; —erosidad, f. knobbel-aeh•tigneid;
knol-vorming;
—eroso, a.
knobbelig, knollig; —o, m. buds, pijp;
lampeglas; —ular, a. buis-vormig, met
buizen.
tu/cån, m. toekang (vogel); een zindeldjk
siterrebeeld (Tueanus); —la, f. ziinikoxied dn de ovens; —o, m. (Z.Am.) sport naeht-udl.
tuciorista, a. gel. die de" betroiuwbaar*ste meening volgt (teoloog).
tudel, m, buds waar aan 't uiteinde 't
mond-stukje is (orgel of blaas-instr.V
tuer/ca, f. sehroef-moer; —to, -a, m. f.
en a. een-oogig (mensch); m. onrecht,
beleediging; a tuerto o a derecho,
beftea:: a tuentais o a derechas, goedschiks of kwaad-schiks, te reeht of
ten o>nreehte; y tuerta, en dan is
't mis.
tuétano, m. merg.
tuf/arada, f. walm (reuk, warmte a. a . ) ; .
—o, m. benauwde lucht, walm; pl.
haar-lokken over de ooren; trots, ijdelheid; tuf-steen.
tu/gurio, m. hutje, krot; —Ina, f. ruime
lange jas.
tul, m. tulle (stof).
tulip/ån, m. tulp.
till/ido, a. lam; —imiento, m. lamheid;
—ir, v. tr. verwonden, mdshåndelen;
r. lam worden.
tumb/a, f. graf, -tombe, -steen, -zerk;
fam. val, budteldng; —acuartillos, m.
Ide derlij ke kro eglo oper; —a dor, rn. ho»ut snijder, vervaardiger v. houten vaatwerk; —aga, f. tombak, mengsel v.
koper e n goud; ring daarvan; —
agon, m. arm-band v. tombak; —ar,
v. tr. dem. op de grond smijten; fam.
geheel benévelen; un hedor que tumbaba de espaldas, 'n stank die je deed
omslaan; y qiue tumba y, que dale, en
zoo al dat fraads meer; intr. op de
grond Y a H en » r. fam. lang-uk gaan
Eggen om te slåpen;
—illa,
f.
bedde-warmer;
—o, m. tuimeling;
val, bons; klooster -archief (boek); Am.
E . en P . stroom-versnelling; fam. a
tumbo de da do, op goed geluk; dar
tumbos, tuimelen, telkens vallen; tumbo de la olla, bodem v. d. pot, slecht
vleesch-nat; —on, m. koffer met bol
deksel; rijtudg m. bolle kap; a. fam.
lui; en m. f. aehterbakseh, gendeperd.
tum/efacci6n, f. gel. zwelling; —efacer,
v. tr. (als hacer) een zwelMng of buil
veroorzaken; r. opzwellen, oploopen;
—'ido ? - a, (op-)gezwollen; —or, m-
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bult, buii, gezwél; —ulario, a. v., e.
graf: piedra tumularia, graf-steen;
—'ulo, ml graf(-heuvel);
katafalk);
—nito, oi. tumult; —ultuario, a. met
tumult gepaard, storm -achtig; tegen
vormen en wetten in; = —ultuoso, a.
tun/a, f. zwervend niets-doend leven; n o p al, IndisiCihe vijgeboom; —al, f. aanplant v. tuna's; —ante, m. en a. vågebond,- land-looper; -adhtig; schelm(sch);
f am. los-bol; —ar, v. intr. boemelen,
straat-slijpen; flaneeren; —da, f. (het)
scheren (v. laken); pak slaag; —
dicién, f. =p 't vorige in de eerste
beteekenis; —didor, m. laken-selieerder; —didura, f. scheren (v. laken),
=
—dicion en —da; —dir, v. tr.
scheren (v. laken); f am. flink af straffen; —dizno, m. wol-afval, vlok-wol
(v. geschooreri laken); —ear, v. intr.
land-loopen, lanter-fanten; —eci, a.
= tunecino, Tunézisdh(e), Tunezdér;
—gsteno, m. tung-steen; —'el, m.
tunnel; —era, f. = tunal; —*ez, f.
Tunis; —*ica, f. onder-kleed (der
Ouden); vlies; —o, m. = —ante.
tunt/un, m. f am. al tuntun, onbezonnen;
zonder zekearheid; = —uruntun(al —-)
m. en a;
tup/é, m. kuif; brutaliteit; —ido, a.
dicht (weefsel); —inambo, m. iknolzonnebloem; —ir, v. tr. dichit maken
(weefsel); r. zieh vol-proppen; versjtopt raken.
Éurb/a, f. drom; f am. la turba, het gepeupel; turf (brand -stof), veen; —•
arien, f. ontroering; verwarring; —adcr, -a, m". f. en a. onruststoker; —al,
m. turf-graverij; —amulta, f. fam.
oploop; verwarde drom; —ante, m.
tulband; —ar, v. tr. ontroaren; troebel
maken (vochten); verwarring veroorzaken; doen ontstellen, van streek
maken; r. van streek raken; ontroeren; —ativo, a. (rechtst.) in"*'t rustig
bezit storend; —era, f. veeln(-grond);
—ia, f. tiroebelheid v. dvder-water;
—idez, f. of —iedad, f. troebelhedd;
—'ido, a. = turbio; —ina, f. waterschroef-rad, -turbane; —into, m. Am.
P. terpentijn-boom; —lo, a. troebel;
verward, onduidelij-k; woelig; haichelijk; —i6n, m. stort-bui met wiind;
neerstorting v. e. >menigte dingen;
—itomineral, m. geel
kwik-sulfaat;
—onada, f. stort-bui met veef wind;
—ulencia, f, woeligheid; beroering;

tuya

troebelheid;
ulento, a. woelig; uiifcgelaten.
turco, -a, m. f. en a. Turk(sch), Turksche, Turkdn; f. (volkst.) roes.
tur/gencia, f. (ziektek.") opzwelling; —
gente, a. opzwellend, zwelldng veroorzakend; —ista, m. f. toerist, pleizier-reiziger; —ma, f. teel-bal; pl.
turmas de tierra, truffels; —malina, f.
tormalijn; —nar, v. intr. om beurten
doen; beurt elings uitoefenen; —nio,
-a, m. f. en a. scheel, schele, = blzco;
streng v. blik; —no, m. b e u r t ; — o n , m.
groote veld-muds; —pitud, f. schande,
schand-daad en onhandågheid; — pial,
m. =
turupial m. Amerikaansche
wielewaal, die leert praten; —quesa,
f. turkoos; giet-vorm; —qula, f. Turkije; —quesado, a. = —qui; —quesco,
a. zie turco; —qui, a. turkoos-kleurig;
—quino, a. turkoos-bl au w; —upial, m.
= turpial.
tutilimundi, m. =
totilirnundi.
turr/ar, v. tr. beter torrar, braden; branden, roosteren; —on, rn. noga; fam.
goed betaald baantje; —onero, m.
nogamaker, -verkoopeir.
turu/lato, a. fam. verbouwereerd; \ —lés,
a. erg hard (druif); —mbon, m. buil
a. h, hoofd enz.; —pial, m.
=
turpial en trupial.
tus, i. woord om een hond mee te
roepen; —a, f. teef; Am. E. C. maisstronk; Cuba: stroo-sigaret; m. M.
Peruaanscn konijntje (cuy in P.); —o,
m. hond (alleen- om te roepen of weg
te jagen); —6n, m. schape-vacht, -wol;
—ona, f. fam. hoer.
tut/ear, v. tr. met tu toespreken; r. elkaar
zoo toespreken; —el?, f. voogdij: —
elar, a. beschérmend; angel tutelar,
besehérm-engel; -—ia, f. zink-oxiedeafzetting; —or, -a, m. f. voogd, -és;
beschérmer; —oria, f. voogdij, voogdschap; —rlz, f. voogdés, . = tutora; —
urna, f. Am. kleine kalebas, die op
een komkommer lijkt, vrucht v. d.
tutumo-boom; fam. kop, hoofd; es
muy duro de tutuma, ds erg dom;
—umo, m. Am. boom met de tutumavrucht (zie vor.).
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis,
tuvieron, pr. pf. van tener, hebben
enz.
tuy/a, f. levens-boom, itoeja; —o, -a, pr.
poss. (het, de) jouwe; uwe; van jou,
van u.

u
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u.
U (oe.) f. u, letter u ; ook: of, in plaats
v. 0 vour 0 of ho,
uberrimo, a. (superl. \ zeer overvloedig,
zeer vruchtbaar.
ubi/cacion, f. voorkomen op bepaalde
plaats; -carse, v . 'f. op een bepaalde
plaats . zijn; -cuidad, f. alom-tegenwoordigheid.
ubrye, f. uier ; -era, f. mond-zweertje
door 't zfUligen.
ui/anarse, v, r. zich beroerncn (de, op);
-ania, f. zelf -voldaanheid, 'ijde~hed
over kleine dingen, vurigheid (paard);
-ano, a.: trotsch, hoog -moedig, ijdel:
cpgetogen; - 0 (a -), adv, zoo-maar
onuetgenoodigd. "
uller (of huller), m. deur-wachter: deurwaarder, gerechts -bode.
ulcer/a, f. zweer, zwerende plek; (ulcer]..
acton, f. (ver jzwering; ---(ulcer)ar, v. tr.
'n zweer veroorzaken, doen ietlte:ren; verbitteren, grieven; r. gaan zweren,
verzwcren; -oso, a. vol zweren, zwerend.
ult/erlor, a. verder-op-gelegen, aan gene
zijde; later, nakomendj -'imamente,
adv, ten 'slotte ; -imar, v. tr. afrnaken,
voltooien; -imatum, m. ultimatum,
dreig-brief ; -'imo, a. laatste: uiterste ; estar a los ultimos, Olp 't uiterste,
:Eggen; a ultlrnos del mes, in de laatste dagen dcr maand; -ra, adv,
bovendien, meer: ultra-, aan de andere kant; m. heet-hoofd (in. de
politiek}; -rajar, V. tr. hoonen;
raje, m. hoon; ~rajoso, a. honend;
~ramar, m.
over-wal; ultra-marijn
(lap:is-lazul,i-blanw); a. o¥erwalsch; -.
ramarino, a. overwalsch; m. pI. kruideniers Lwaren; -ramontanismo,
m.
ultramontaniS'me; .-ramontano, a. van
de andere kant der be,rgen; li1tramontaan/ (zie vor.).
umb/ela,· f.; bloem-scherm; -elifero, a.
g.eL bloem -scherm -dragend (plant);
-illcal" a. navel-; cordon umbilical,
navel-streng; -ral, m~ dlfempe1 boven-drempel (v. denT of venstelf); pI.
dr,emp~l; -.ralar,v. tr. v. e. bovendr,empel voorzien (deua:- of venster);
-ria, f. btelommerde plek, [ommer; rio, a. som~,er; -fOgO" a. schaduw -lrijk.
un, -a, art. lnd. een, n, eene.
un/anime, a. een-st,emmlig, unanfem; animemente, adv. een -s1:emm5g, met
algemeene stemmen; -animidad, [.
een-stemmigheid; -cion. f.. zalving,
in,-slm:ering; laatste· oliesel; uncion del
i;

Espiritu Santo, verltroosting V. d. J-IeliIige Ceest ; pI. inwrijvingcn met kwikzalf'; -cir, V. tr. voor de ploeg spannent -decimo, num. ord. elfde; m.
elfde deeI.
ungjido, a. en m. gezalfd(e); -ir, v.
tr. zalven, dn-smeren; -iiento, m.
zalf', oliesel.
uni/carnente, adv. uitsluitend, enkel;
co, a. eenig, enkel.
uni/cornlo, m. een-hoom; -dad, f. eenheid; -damente, adv. eens-gezindj
-ficar, v. tr. tot een maken, eenheid
in iets brengenj -formar, v. tr. eenvormig, uniform maken; if. zich in
uniform steken; 't eens worden. enz.;
-forme,m. uniform; a. een-vormig,
een-stemrnig; -f,ormidad, f. een-vormigheid, een-stemmighoid; -genito, a.
eenig-geboren; -lateral, a, eenzijdig ;
-on, f. vereenigang: verbintenis ; eendracht: bond; verb and, verbinding ;
gelijkenis van 't eene op 't andere;
-:':"pede, a. een-voetig t -eprsonal, a.
met een persoon; -T, V. tr. vereenigen,
verbinden, bijeen-voegeru r. zich vereenigen, verbinden enz.; -so,n, Ill.
samen-klinken (van verschillende instrumenten}; -'sono, a. een -stemmigj
-tario, a. naar eennead. strevend; m.
pl. unitariersj --tivo, a.v1ereenigend;
vida unitiva, "vereenzelvigend" .leven,
vande ziel met God; --:..versal, a.
algemeen: algemeen -ontwikkelrl;
versalidad, f. algemeenhcid, univer-.
seel zijn; -versidad, - f. hoolge -schooJ.
en = 't. vo,r.; -verso, m. heel-al; a.
-versal.
universeel, a;lgemeen, =
uno, -a, filum. card.tee.n; pr. undo iemand,
men; Icuanto· trabajo tiene uno con
ciertol; am'igos! wat een last heeft men
met somm,ige vrienden!;uno a uno,
een vonr eelli (of uno por uno);· uno
tras ofro, de een na de andeif; uno
yotro, de een en de ander, allebei;
una noes ninguna, _eenmaal is geen
maal; una pot una, Ist,eliliig; una y
buen::!, een maar een geducn.te (tWlisrt
a. a.); !Una y no m,a~ 'to is goed VOOif
eens, maar dan llliet meer; a una,
snmen; uno que otro, delCen of andell:".
unt/adura, f. rrrn-smer:ing melt vet,oJi\eing;
=-amiento, m.; -ar,v. tr. met Vleit
ansrrnelien, oHen; untar las manos, fli,g.
omkoopen; If. z!kh met een vet,· met
olie in-sm'Cren; -0, m. srneetrsel, vet:
-uosidad, f. vettignelid, olie -achtighCiid;za
-uoso, a.vettig,
llvendheid;

una
olie-achtig; zaivend; —ufa, f. = —
adura; en, smeersel, oliesel, vet om
mee in te smeren.
una, f. nagel, klauw; Uiia (de caballo
(poet.) paarde-hoef; pl. „lange vingers"; ser una y carne, onafscheidelijk zijn; tener en la una, op z'n
duimpje kennen; sacar por la una al
leon, de leeuw aan de nagels kennen;
hincar la uiia, van de gelégenheid
gebruiik maken; unas abajo, handpalm naar beneden (sehermen); unas
arriba, hand-palm naar boyen (id.);
comerse las unas, zich verbijten; —
da, f. krab (met de nagels); —rada,
f. slag met de klauw; —te, m. f am.
krieep m. d. nagel; —ero, m. nagelzweer; —eta',, f. verkl. en: knip m. d.
vinger o m 'n knakker vooirt te drijven.
jupa! int. opstaan!
up/as, m. gift-boom, oepas; —upa, f.
hop (vogel).
urba/nidad, f. hoffelijkbeid; —no, a,
hoffelijk; steedsch.
ur/ca, f. hooker (soort Hollandseh sehip);
—ce, f. heidekriuid.
urd/idera, f. scheer-raam (bij 'tweven);
—4mbr2, f. sdhexing (tegenoveir anslag);
—ir, v. rt. scheren (tegenoveir inslaan); beramen (plannen enz.).
ur/ea, f. pis-stof, ureum; —eter, m. piisleider; —etritis, f. ontsteking v. de
pis-buis; —ético, a. pis-buiis-; —etra,
f. pis-buis.
urg/encia, f. drang, dringendlhéid; nooddrang; —ente, a. dringend; —ir, v.
intr. dringen, dringend zijn; medida
que urge, dringende maat-regel.
uri/co, a, (scheik.) pis-: åcido urico,
pis-zuur; (uri)nal, m. = —nario, a.
urine-: canal urico, pis-leider; m. water-plaats.
urn/a, f. urn; urna cineraria, urn voor
de aseh v. e. do ode.
uro, m. oer-os, wilde stier; —mancia,
f. kunst v .piskijken (en zoo ziekten
te bepalen).
urraca, f. efcster.
ursino, a., beer-achtig; m. zse-egel.
uruguayo, m. -a, f. en a. (iem.) van
Uruguay.
iis/ado, a. versléten; gebruikt; al usado,
naar 't gebruiik (d. i. met dertig dagen zieht, wissel); —ågre, m. soort
lin-vretende scrmrft; —anza, f. gewoonfce,
gebruiik;, zede; —ar, v. tr. gebiriiiken,
bézigen; gewoon zijn te doen; plegeh, gewoon zijn; usar de rigor, met
strengheid te werk g a a n ; r. 'f giebirujk
zijn; slijten; —encia, f. ml f. (samentrekking) Uwe Ee<rwaardigheid; —enoria, f .samen-trekking v. Vuestra
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Senofla, Uw Heerschap; —go, m.
afkeer; — goso, a. walgelijk; —ia, f.
=
't vorige; -~o, m. gebruiik; gewoonte.
ust/ed, pron. m. f. U; «jquiere V.? wil
u? pl. ustedes, U; £qué buscan Vs,
senores? wat zoekt u, heeren?; —
ion, f. (heelk.1 branden, b.v. met
,;helsche steen"; (scheik.) verbranding;
-i-orio, a. brand- in: espejo ustorio,
brand-spiegel.
usu/al, a. gebruiikelrjk; —almente, adv.
gewoonlijk,
meestal;
—capion,
f.
(reehtst.) ..yusucapdo", verkrijging doof
feitelijk bezit; —capir, v', tr. (reehtst.)
verkrijgen do or feiiteilijk bezit; —
fructo, m. (reehtst.") vruicht-gebrudk;
vooirdeel; -—•fructar, v. tr. 't vruchtgebruiik ;hebben van; —fructuario, a.
van vrucht -gebrujk; vr ucht -gebruiker,
-ster; —ra, f. woeker; —rar, v: intr.
= —rear; ^-rario, a. woeker-; —rear,
v. intr. woeker en; —rero, -a, m. f.
woekeraar.
usurp/acion, f. overwéldiging, onwettige
aanmatiging; —ador, -a, m. f. overwéldiger; die zich aanmatigt; —ar,
v. tr. overwéldigen; zich weder-réchtelijk toe-eigenen of åan-matigen.
ut, m. (muz.) ut, do, c; —ensilio, m.
voorwerp v. dagelijksch gebruik^ benoodigdheid; pl. be;n6odigdheden ; gerej.
uter/inidad, f. (reehtst.^ pit éen moeder,
maar met v. d. zelfde vader zijn;
—ino, a. baarmoeder-; (reehtst.) uit
éen moeder, maar niet v. d. zelfde
vader ;*—o, m. baarmoedesr,
fitil, a, nuttig; voordeelig; m. nut, voofdeel, baat; (util)idad, f. nut, nuttigheid; —izar, v. tr. benutten, tot zijn
nut of voordeel aanwenden; r. zich
nuttig maken; voordeel trekken.
utop/ia, f. droom-land; diroiom-beeld, [hersen-schim; utopie; —ista, m: utopist;
droomeir.
Utre/que, f. U t r e d i t ; (utre)ro? -a, m. f.
jonge stier (itot drie jaar), jonge fooe.
UV/a, f. druif; w r a t j e ^ a. h. oog-lid;
mva de gato, huis-look (plant); de
raposa,
bititer-zoet
(id.);
tintilla,
zeer donkere druif; —ada, f. druivenovervloed; —al, a. op 'n druif gelijkend; —ate, m. druive-moies; met
druiven of zoete wijn gekonfijte vr ueliten; —ayema, f. soort wilde wingeard;
—'ea, f. vaat-vlies (v. 't oog), donkétdeel daarvan; —ero, -a, m. f. druivekoopman, -koopvroiuw; —'ula, f. huig;
—ular, a. h u i g - .

v
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v.
V, f. v. (ongweer wee), naam der letter
v (bij ons vee); V. voor usted, u; ook
voor: véase, (men) zie; V. M. Vuestra
Majestad, Uwe Majesteit.
vac/a, f. koe; rund -vie esen, (soep-vleeseh;
groote platte met leer bekleede koffer (op rijtuigen); maatschap in 't
spel; vaca de San Anton, gevlekt
lieve-heers-bees.tje; vaca de la boda,
die voor de ånderen en ziehzelf betaalt; pierna de vaca, rumdeir-schenkel; — acion, f. r-usttijd; pl. vakantiej
—ada, f. kudde rundvee; —ante, f.
open-staan eener betrekking; onverviilde betrekking; —ar, v. intr. onvervuld zijn; in de vakantie zijn; zich
wijden aan.
vacia, f. scheerbekken.
vaci/adero, m. afvoer voor vuil water
a. a., goot-steen e n z . ; — a d o , rn. (gips-)
afgietsel; uitholling; —amiento, m. loozing, lédiging; stoel-gang; —ar, ^v. tr.
lédigen; uithollen, uiitgraven; r. afgaan;
onwillekérøge ondasting hebben; fig.
zijn ihir,t u t e or ten; gebeiim onwdHekiéuråg verraden; —edad, f. leegte, lédjigheiid; leegheid v. ihoofd enz.; onnoozelheid; (vaci)ero, m. herder v. onvrjuchtbare schapén; —lacion, f. wånkeling;
weifeling; —lånte, a. wånkelend; weiifelend; —lar, v. intr. wånkelen; wéifelen; —'o, a, ledig; ijdel; m, leegte;
gebrék, ontberamg, lucht-ledig; vaceering (v. e. betrekking); de vacio,
adv. leeg (voerfuig).
vaco, a. vaeant, open, onvervuld (betrekking).
vacu/idad, f. Jeegte; —na, f. koepok-inenting; koepok-stof; —nacion, f. vakjcineeriing; —nador, -a, m. f. in-enter,
vaktcinateur; —nar,-v.tr. in-enten; —*
nico, a. in- én tings -, vakcine-; virus
vacunico, pok-stof (om in te enten);
—no, a. rund-, runder-; ganado vacuno, rund-vee; =—o, gel. lucht-ledig,
ledige ruimte; a. = vacio.
vad/e, m. sicholders -portefeuille (voor pa1
pier, pennen enz.); —eable, a. doorwåadbaar; makkelijk te ov eir korne n;
—esr, v. tr. door-wåden; probeepren
om bezwaar te overkomen; •—emécum,
m. portefeuille, = vade; zak-boekje;
wat men meeistal bii zLch draagt; —
era, f. voor de, dooirwaadbare plek
(voor voertuigen); —o, m. voorde;
M p - m i d d e l ; pasar a vado, doorwåden; tente r el vado, zien of men erdoor kan w aden, de moeilijkheid te

boven kan komen; dar vado, zich
niet aantrekken; —oso, a. met dooirwaadbare plekken eirin (kust, rivier
enz.).
vaga/bundo, a. land -loopend, dwalend;
m. leeg-looper, land-looper; —mente,
adv. flauwtjes; vaag; —mundear, v.
intr. f am. leeg-loopen, land-loopen;
—mundo, a. = —bundo; —neia, f.
land-looperij, zwervend leven; —r, v.
intr. dwalen, dolen; land-loopen; dagdieven; zijn verbeelding laten dwalen; m. vrije tijd; tener vagar, tijd
over hebben; langzaarnheid, onåchtzaamheid; —rosamente, adv. langzaam,
flauwtjes enz.; —ro.so, a. (poet.) langzaam, traag.
vag/ido, m. gekrijt (v. kleine kinderen);
—in2, f. (moeder-)schede; —inal, a.
van de (moeder-^schede.
>
vag/o, a. dwalend, zonder vaste bézigheid; vaag, onbestémd, onzeker, flauw;
dar en vago, 't doel missen, doelloos
praten of handelen; voz vaga, onbestémd gerucht; m. land-looper, leeglooper; — ueacion, f. afdwaling der
verbeelding; —uear, v.i ntr. =
vagar| —uedad, f. vaag-, onbestémdheid; weifelendheiid; —uemaestre, m.
militair bdeve-besteKler; —uido, m.
(zeet.) orkåan; en: ' = vahido; a.
aan duizelingen onderhévig.
vahar, v. intr. ' = vahear; —ada, f. onwelriekende 'uit-aseming of uitwaseming, walm; —era, f. mond-zweertje
(v. e. zuigeling); —ina, f. fam. warme damp nit aarde.
vah/ear, v. intr. onwelrdekend uit-ademen
of uitwasemen; —-ido, m. duizieling;
kor^-stondige verbijstering;
—o, m.
damp, walm.
val/da, a. i . in: boveda vaida, gewélf
door vier, twee a. twee evenwijdige
vlakken door-snéden; —na, f. schede;
dop, peul, schil;- Am. /(plat) vrouw.
schaamdeel; herrie.
vain/azas, m. fam. låmmeling; —ero,
m. schede-maker, -handelaar; —ica,
f. verkl. v. vaina; dun dopje of schilletje; zeer fijne plooitjes a. d. m a n chetten, open-gewerkte zoom; •—illa,
f. verkl, v. vaina; vanielje, en •===
vainica,
vaivén, m. schommeling, slingering; heenen-weer -gaan; weder -wåardigheden.
vajilla, f. vaat-werk,
val, m. vallei, dal; —aco, -a, m. f. en a.
Walachijer, Walachijsch(e); —aquia, f.
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Walachiiej -ar, a. van de rnuren of
wallen; corona valar, stede -kroori; -e,
rn. (Lar.) 't ga je goed!; vrii-stelling
v . straf (a. e. school); inzet (bii ';t
spel); -edero, a. geldig;. -edor, -a,
m. f. bescherrner, verdediger ; -entacho, m. = -ent6n; -entia, f. dapperheid; -ent6n,m. zwetser ; -entonadav f. snoeverij; -entonazo, ill. =
-enton; -eo, m. stroozak VOOir vuilnis ; veer-mat v. esparto-gras ; hoed
met breede rand; -er, v. intr. ' waard
zijn; verschaffen; van kracht zijn;
valer mas, beter zijn; tr. bescherrnen;
valga 10 ,que valiere, in elk gevaI,
walt :er ook .gebeure;i valgate Dios!
of i valgume 0 .os! God bewaar
I
mas V21e tarde que nunc a, beter
Iaat dan nooit ; hacer valer, laten
g,elden; el menos valer, de waardevermindering, 'de verrnlmdering in alanzien; no puedo valer con el, ik kan
niet met hem opschieten; r. zich bedienen van (de ), gebruik inaken van;
-edana, f. valeriaari; -eroso, a. dapper, moedigj -etudinario, a. ziekelijk, sukkelend; -go, re pers. pres.
lind. v. valerr -ia,£. prijs,waarde;
gunst, krediet.
vali/daclon, f. geldig-verklar:ing, goedkeuring ; -damente, adv. op geldige
wiize ; -dar,. v. tr. geldi,g verklaren,
- maken, goed-keuren; doen gelden;
-dez, f. geldigheid; innerlijke waar de; '--do, a. geldilg; krachtig, weerbaar; -do, m. gUinsteling; -ente, a.
krachtig, stevig; dapper; geducht:) miento,m. gunst (bii regeeJ:"end vnrst);
invloed; macht; -oso, a. waardevoJ;"
-za,f. (zeet.) boerr, baken; baken-ge[d.
valona, f. ouderwetsche geploolde dubbeJe hals -kraag.
valor, ffi. waarde; dapperheid; opbreng:st;
en cuenta, waarde in :rek:ening; recibido, waarde genoten; -ador, m.
schatter; -ar, v. 11'. schatten, de
juiste priis bepai,en; = -ear', v. ttr.:
-la, f. waarde, pirijs, =. valia.
Valparaiso, f. haven-slt(ad
Chile.
vah, m. wals.
valu/adon, f. schatting, waarde -bepaling; -ador, m.= valorador; -ar,
v. tr. schatten, de waarde hepalen.
valv/a, f. s:chelp,schaal;klep;schun.lf;
--'u1:l, f. klepje;, iklep.
vall/a, f. palissade, afsluit~:ng met palen;
schutting; on-over-schrijdb3il"
grens;
romper h valla, de eerste stappen
dnen; -adar, m. = vallado; -adear,
v. tr. =-ar;-ado, m. omheining;
omwalling;heg, doorn-haag; -ar, V-.
tr. omheggen; -e, m. dal, valiliei;

me

an

le

vara

-ecico, -illo, m.. verkl. v. valle.
vampiro, m. varnpier ; vlJiegende hond;
uitzuiger.
vanaglori/a, f. ijdel-heid, roem-zucht,
praal-zucht; -arse, V.ir. stoffen op,
ijdel zijn orp (de); -esc, a. ijdel,
praal-ziek, roemzuchtig.
van/amente, adv. te vergeefs ; kinderachlt1ig;
zonder
grond;
blufferig,
-daHsmo,
m.
vandalisme,
ijdel;
barbaarsche verniel-zucht ; -'dalo, m.
en a vandaal, schenner (of schender)
Iounst of heiligdommen; -e[r, v. intr,
~jdele woorden sprekcn; -guardia,· f.
voor-hoede t -idad, If. ijdelheid; idoso, a. iidel; -iIoqul o, m. woordenpraal; -:-istorio, m. fam, opsnijderij;
-0, "a. ijdel; ledig (leeg); vergeefsclu;
en vano, tevergeefs.
vapor, rn. 'damp; walm, wasern; stoomboot; -adon; f. 'uiitdamping, uit-waseming; -zr, 'Y. tr. en intr. (Uiirt:)dampen, uitwasemcri; = -e?f of -izar,
v. (in}~;r.; -izador, aporisaror, damptoestel (voor zieken); -izacion, f. verdamping; damp-vorrning; uitdamping :
uitwaserning ; -oso, a. dampend, vol
damp of stoorn.
vapul/acion, f. geese1:~ng; af -ranselingj
= fam. vapularnlento, m.; -ar, v. tr.
fam. af-ranselen.
vaqu/ear, v. tr. dekken (koe door vstier);
-eria, f. koeie-stal: verzarneling kotqien;
-erizJ, f. winter-osse-stal ; -erizo, a.
koeietn i-; m.; =' -ero, m. koe(ie)~
hoeder; a. zoo gekleed, a1s een koe (ie)hoeder; sayo vaquero, koe(ie)-hoeders~
ki,el (warm kleed voo:r de wint,eif);
-eta, f. rundelf-le(d)elf, vOO[ zolen;
-ilia 0.£ -rita, f. (Vle1rk[:. v. vaca, vaa;TS
koetje; cuand6 teo dieren la vaquHla,
cone con la soguilla, pifofiteCir van
de gelegenheid,
vcr/a, f. xOiede; el = 0.836 M.; staf;
rechts -gebied v.e. oHici,ex .v. jUlstitie;
kuddev. veertig of vijftig zwijnen;
de la justicia, de gerechtaghelid, de
justiti!e; de IIga, lijm -r.oede; real, kGnings-staf; de p,escar, ·heng,c1.,1'oede;
alta, onaantasrtbaargezag der vr,ede.
rechtea;-s (alcaldes); divlnatoria, wiche:lrnede; . hrga, piek der p~cadores; poo,er
una vera, sta.e,r tegen-hoUJden met de
"valra", ook: ·zoo 0'P de wei te:rugdrd.jven; pJ.lam6en; caballo de varas,
iLam·60en-paard; -ada, f. te-watier-Iaplanken
ti,ng; -adera,' f. (zeet. )stt
buiten booi"d tegen '11: lStoot,en v. groote
balen a. 'a.; -ad,ero,m. geschikte plek
om een •schi,p op 't zlnd te lat 'en
loopen, om te kalefater.en; -aI, m~
staak, lang,e stQk, draag31!ok v. e. balo

l
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variable
dakijn; lamoen; staak iin tooneelscherm,
waarop lamp; „boone-staak"; —apalo,
m. sterke lange st ok; slag riiet zoo'n
stok of roede; fain. tele.ua:-stelling;
—ar, v. tr. te-water-laten; intr. stranden; niet voort kunnen (zaak); —
aseto, m. vlecht-werk v. takken; —
azo, m. slag m. e. roede; —dasca,
f. zwiepje, klappert je; —dascazo, m.
slag m. zwiepje of kloppertje; —eaje,
f. = —eo; —ear, v. tr. uitkloppen;
afslaan (vruehten, a. a.), slaan met
roede of zwiepje; in bedwang houden
(stier m. d. piek); (uit)rneten m. d. el;
—ejon, m. lange d i k k e staak; —enga,
f. (zéet.) vrang; —eo, m. afslaan v.
vruehten; uitkloppiing; (uit)meting m. e.
el; —ets, f. roede; lijm-s.tokje; streepje
(over stof);' schdmp-scheut; fam. irse
de vareta, budk-loop hebben; —etear,
v. tr. Streep jes over een stof maken.
vari/able, a. verånderlijk; wisselvålldg;
onbesténdig; verandeirbaar;
—acion,
f. afwijking; v er ander ing; afwisseling;
—am ente, adv. afwiss elend; —ante, a.
veirånderlijk; f. variant (andeire lezing);
—sr, v. tr. afwisselen; intr. afwijken,
veramderen; '—ce, f. ader-spat; —coso,
a. van of door ader-spatten; tumor
varicoso, zwelling door ader-spatten;
—edad, f. verseheddenhedd; veranderlijkheid; —Ha, f. stokje, roetje; reepje;
zwiepje; gordijn -roede; de virtudes,
too ver-stokje; pl. kaak-beianderen, kaken; smalle plank jes onder de buil
(bij bakkers); arrojar varilla?, trachten
uit te vissellen; —llaje, m. ger"aamte
v. e. waaier; —olico, a. pokke(n)-;
—o, a. = —able; e n : pl. verscheidene,
allerlei.
varon, m. man (tege no ver vrouw); a.
mannelijk; a juicio de buen varon,
naar 't ooffjdeel v. e. vroied-man; (zeet.)
varones del timon, kettdngen of touwen in de plaats v. d. roer-stang,, in
nood-geval; (varon) a, f. inannelijfee tak
v. e. geslachts-boom; —il, a. mannelijk; con åuimo varonil, met mannemoed.
vas/allaje, m. vazal-schap; onweerstaanbaar over-wicht; dienstbaarheid; —
allo, -a, m f., vazal, onderdaan; slaaf
(van zijn harts-tochiten); mal vasallo,
ontrouw onderdaan; —ar, m. keukenkast; borde-rek; —co, m. -a, f. e n a.
= —congado, -a, m. f. en a. Baskiér,
Baskisch(e); —cuence, m. Baskisch
(taal); koeterwaalsch; —cular, a. (ontleedk.) vaat-; = —culoso; —era, f. =
—ar; en: nacht-kasitje, -tafeltje; glazeen kairaffe-mand; —ija, f. vat (voor
vloQistoffen); tannen, pijpen i. e. kelder
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enz.; —illo, rn. verkll. glaasje; cel in
honig-raat en prov. deze zelf; —o,
m. glas; våas, vat, houder; tonne-niaat,
dnhaud (v. e. schip); vaso de eleccion,
uit -verkoren work-tuig, of vat; pl.
(bloed-)vaten; —'tago, m. loo-t; afstammeling; —tedad, f. uitgestréktheid; —to, a. -uitges.trékt.
vat/e, m. ziener; dichteor ;—icinar, v. tr.
voorspéllen; —ic'nio, mi. voor-spelling;
—io, m. watt. (elektr.)
vaya, f. fopperij; loopje, grove leugen;
dar vaya, voor de gek houden; i.
och kom! kom! komaan! goedl welaan! jvaya una graciaf nou, die is
ook goed!
vee/ero, -a, m. f. en a. 't eene jaar
vrucht-daragend, 't andere niefø wiens
beurt het is, k l a n t ; — i n a l , a. bure-,
v. d. oewoners eener.plaats; v. d. parochie; —indad, f. naburigheid; (na)tmurschap; ook: — —indario, m. de
bur en; de be woners- v. e. kleine plaats,
v. e. stads -wijk; —ino, -a, m. f. en a.
buur,
buuir-man,
-vrouw^
naburig,
naaisit -gelegen, nabij -gelegen; ingezé tene.
ved/a, f. jacht-verbod (zekeor deel V. h.
jaar); —ar, v. tr. verbieden; verhinderen; —egambre, m. hellebo-rus (plant);
nies-kruid, = eléboro; —e]a, f. lok
haar op de slåpen, manen; — ija, f.
vlo-k verwarde wol; —ijero, -a, m. f.
bijeen-gaarder van de fijnste wol bij
't scheren; —ijoso, a. ' = —ijudo, a.
verward-harig.
veed/or, m. opziener over maten en
gewichten; huis-beheerder in groote
huiizen; offieåer -inspekteur der kondnklijke stallen; werk-baas in fabriek of
werk-plaats; onbescheiden opmeirker;
—uria, f. opzichterschap, inspekteurskantoor; huis-meesterschap,
ve^ga, f. ' l a g e vruehtbare vlakte.
veget/acion, f. plante-groei; —al, a.
plant-aardig, plante (nV; m. gewås,
plant; — a r , v. intr. groeien; een planteleven leaden; —ariano, m. „-a, f. en a.
vegetariseh(e), vegetariér; —ariismo, m.
vegetarisme; —ativo, a. voor groei
vatbaar, groei-bevorderend; Am. Arg.
met gerégelde aanwas (bevolkiiig).
veb/emencia, f. heftdgheid, onstuåmågheid,,
hévigheid; —emente, a. heftig; hevdg (zie
vor.), onstudmig; —iculo, m. voertuig.
veint/avo, num. ord. twintdgste (deel);
—e, num. card. twintig(ste); —ena, f.
twdntig-tal; a. twintigste (deel); ^ e n a rio, a. twintig-jarig; —eno, num. ord.
twintigste, en = veintavo; —enal, a.
twintig-jarig; —eocheno =
veintiocheno; —eseiseno = veintiseiseno; —
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ésimo = ; vigésimo; —icuatreno, num.
ord. vier-en-twintigste, van 24; —
idoseno., a. van twee duizend twee
honderd draden schering (laken); —
iocheno, "num. ord. atht-en-twintigste;
—iseiseno, num. ord. zes-en-twintigste; van 26; —iuna, f. een-en-twirutjig
(so ort ka ar t-s pel).
vej/acion, f. kwelling, plagerij; verdrukking, knévelarij; —amen, m. = vor.;
en: grappige satire op dichters die
naar een pirijs dingen i n e e n wed-strijd;
—aminista, m. iem. die zulk een
satire schrijft
(zie vor.); —ancon,
-ona, m. f. en a. fam. ouwe sok, ouwe
bes; die oud begint te worden; —ar,
v. tr. kwellen, plagen; onderdrukken, /
knévelen; —arron, -a, m. en a. fam.
fam. heel oud, stok-oud; ouwe sok,
ouwe bes; —atorio, a. kwellend, drukkend; —estorio, m. fam. en veracht.
stok-oud man; Am. otud lor; —ete, fm;,
oud mannetje; belachelijke grijs -aard;
—ez, f. ouderdom; oudjheid (v. e. gebouw); oud nieuws; a la vejez virueIas, w at oud is moet geen jeugdige
verlangens hebben a. a. (ook vorkeerd
van wat te laat komt); —iga, f. (pis-)
blaas; blaar; week knie-bocht-gezwel
(bij een paard); —igatorio, m. en a.
(instrument - ) dat blaren op de huid
maakt.
vel/a, f; zeil; w ake, (het1) waken, opblijven, = velada; nacht-werk; schildwacht; beurtelings of ojm, 't luur waken
voor 't A. H. Sacramexit (R. K.); bédevaart; kaars; pasar en vela, wakende doorbrengen, de heete nacht
opblijven; a toda vela, met volle
zeilen; dar la vela of dair^q a la vela,
onder zeil gaan; fig. heengaan; fam.
hacer fuerza de vela, de laatste pogingen doen om zijn do el te bereiken;'
—acho, m.xfok, fokke-zeil; — acion, f.
waken (—- niet-slåpen); pl. huwelijksvoltrekking; se cierran las velaciones,
geen kerkelrjke huwelijken voltrokken
(in bepaald deel v. h. jaar, R. K.);
—ada, f." (samen} waken, de nacht *
slapeloos doorbrengen; nacht-arbeid, ...
wat 's nachts gelezen wordt; nachtfeest met illuminåtie; —ado, m. fam.
man (echtg.); —adcr, -a, m. f. e n a .
waker, waakster (bij doode, in slaapzaal); m. klein rond tafeltje; tafel
om 's nachts aan te werken; —aje, m.
of —amen, m.; zedl-werk; —ar, v. intr.
waken, opblijven, wakker blijven; de
wacht houden; nauw -Jeittend gåde-slaan;
zijn werk 's nachts voort-zetten; op
zijn beurt eenige uren voor het Heilige :Sakrament doorbrengen (R. K.);

ven a

tr. inzégenen (ecbtpaar); waken bij
(zieke of lijk); —eidad, f. zwakheid
v. karakter; voorbij-gåande opwelling,
neiging; —eidoso, a. onstand-våstig;
—erla, f. kaarse-makerij, -handel; —
ero, m. kaarse-maker, -handelaar; a.
zeil-; m. zeiil-schip ( = buque velero); —eta, f. wind-wijzer; —ete,
m. zeer fijne sluier in sommige provincién gedragen; —icacion, f. (geneesk.") prikkelLng, jeuking in een
kchaamsdeel; —illo, m. verkl. sluiertje;
soort door-stikte sluier met .zilveren
bloempjes; —0, m. sluier; groot goo:dijn; del paladar, velum (i. d. mond);
numeral,
schouder-doek
(R. - K).;
—ocidad, f.
snelheid; , —on, m.
ståande lamp met verscheidene pitten;
—onera, f. voet (v. e, lamp); —orio,
m. Am. het isluiieren v. e. Ikindeir-lijkje;
—oz, a. snei.
vell/era, f. virouw vooir 't uiittrekken v.
dons-haartjes; —^^0, m. dons-haartjes;
låichaaims-haar;' dons op vrsuchten; —
ocino, m. Gulden Vlies; —on, m.
vach; al de wol van een schaap; vlok
wol; koperen munt; real de vellon,
reaal (de vellon overbodig), e e n ' ko peren munt; —onero, m. werk-man
die de . wol bij 't scheren verzamelt
en ophoopt; —orita, f. sleutel-bilioem;
mådeliefje;
—osidad,
f,
ruig-head;
—osille, f. haviks-kruid; —oso, a.
ruig, met dons-haar bezet; —udo, a.
= vor.; en m. trijp, pluis-fluweel.
ven/a, f. ader, stemming; de agua,
water-ader; poetica, dicht-ader; venas
de loco, slag v* d. molen; cogarj a, iajlguno de vena, iem. in een gunstige
-stemming waarnemen; le ha dado la
vena, heieft weer zijn humeurtje te
pakken; ha Har la vena, een nieuw
middel vinden uit een moeilijkheåd;
— a b l o , a. werp-spies; echar venablos,
oiiitvaren tegen dem.; —adero, m.
leger der reeén; —ado, m. ree; soort
Peruaansch hertje; —aje, m. bron
(v. e. rivier); water-massa (v. id.');
—al, a. ader-, v. d. ådeiren; veil; '•—
alidad, f. veilhedd; —atico, a. grillig,
maan-ziek; —atorio, a. jacht-; —cedor,
-a, m. f. en a. overwinnaasr, -winster;
zége-vierend; —ce]o, m. gier-zwaluw;
stroo-bandje om koren-s oho ven; —cer,
v. tr. overwinnen; ' overtréffen; te hoven komen; ter zijde doen afwTijken,
doien hellen, verdiraaien; intr. vervallen
(termijn, wissel); r. zich vermannen;
---eida, f. overwinnjing; deirde en laatste keer: esta sera la vencida, dat
is de laatste keer; esfå de vencida,
heeft overwonnen; ir de vencida, op.
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't punt van overwonnen te' zijn; a las
tres va la vencida, alle goede dingen
bestaati <udit drie; —cimiento, m. overwinning; behaald voordeel; vervål-dag.
Vend/a, f. zwachtel, windsel; blind-doek;
oud vorstelijk
diadeem; '—aje, ni.
zwachtel, -doek; kommissie-loon voor
verkoop; —ar, v. tr. omzwachtelen, omwinden; verbinden; blind-doeken- —
aval, m. Zuid-westen-wind; —edor, -a,
m, f. verkooper, handelaar (in 't een
of ander genoemds); —ehumos, m.
iem. die zich voordo-et als gunsteling
v. e. aanzienliijke, om te bedriegen;
—,eja, f .openbare verkoopång, vendutie; —er, v. tar. verkoopen; al quitar,
verkoopen met reellt v. weder-inkoop;
gato por liebre, knollen voor dtroenen
verkoopen, bedriegen; palabras, met
moode woo-rden betailen; por las røibes,
peper-duur verkoopen; r. zich verkoopen; zdich laten omfcoopen; zijn geheim
loslaten, uit onvoorzkhtdgheid,
uit
vrees a. a.; al contado, kontant verkoopen; por mayor, por menor, in 't
groot, in 'it k W o veirkoopem; en globo,
,,voetstoots" verkoopen (de ^heele partij tegelijk); a plazo, o p bepaailde termijn; al fiado, op krediet verkoopen;
quedarse sin vender, onverkoeht blijven; vender su londo, uit verkoopen;
—ible, a .verkoopbaar; veil, omkoopbaar; —imia, f. wijn-oogst; fig. groqte
baten; —imiador, -a, m. f. druivelezer, wijn-oogster; —imiar, v. tr. (de
druiven) inzamelen, oogsten; :zijn slag
slaan; de "vrucht v. zijn moeite genieten; fam. iem. dooden; —o, m. rand
(v. laken).
Veneci/a, f. Venetdé; (veneci)ano, -a,
. m. f. en a. Veneliaan, -sch, «sche.
vene/no, m. venijn, (ver)giif (t); wrok, verborgen haat; —nos©, a. giftig, venijnig;
zumo, gift-sap; planta, g f t-plant, giftige
plant; f am. kwaad-åardiig; lengua, venijnige tomg; —ra,, f. kam-schelp (dooir
bédevaart-gangers -of peigirims' op de
borst- gedragen); orde-kruis (der r i d :
der-orden); —rable, a. eer-waarddg;
eerwåarde (titel v. geestelijken); —•
racion, f. vereering; —rar, -v. tr. vereeren; —'reo, a. venérdsch; mal, venérische zdekte; acto, vleesehelijke gemeenschap; —ro, m. erts-ader (beter
Veta); water-brom; sehaduw -Streep diie
't noir aanwijst op een zonne-wijzer.
veng/adpr, -a, m. f. en a. wreker, wrekend; —anza, f. w r a a k ; — a r , v. tr.
wreken; r. zich wreken, wraak nemen
(op, de); — ativo, a. wraak-gie rig,
-zuchtåg: w r a a k - . .
V^ni/a, f. diepe budgingt als groet; ge- |

venta

vraagde én toegestane vergunning;
vergiffenis voor beleediging,
kwijtschelding; (rechtst.) meerderjårig-verk l a r i n g ; — a l , a. vergeefuijk: —alidad,
f. vergéeflijkheid;—da, f. komst; ondoordåchtheid; idas y venidas, heenen-weer-geloop, komen en gaan van
menschen; —dero, a. toekomstig, korn end, kunnende komen; pl. nage sla cht.
venir, v. intr. (ie) komen, voort-komen
(uit, de); le vino ima idea, kwam op
een idee; me vino una herencia, ik
kreeg een érfenis (of una India, groot
fortann uit Amemika); el aiio qus
viene, 't kornende jaar; viene de una
familia humilde, komt af v. e. eenvoiudige familie; su prosperidad viene
de su vida laboriosa, zijn voorspoed
komt voort uit zijn werkzaam leven;
viene bien, komt goed van pas, komt
juist op tijd; venir a -tierra, invallen,
inst orten (gebouw), beter: venirse a
tierra; venir en, er ten slotte toe
komen om . . . , besluken om . . .; vino
en consentir, stemde ten slotte toe;
venga esa carta, geef op die- brief;
venga, vlug wat; venir a ser, neerkomen op; no viene a cuénto, komt
hier niet bij te pas; venir a las manos,
hand-gemeen worden; venir a menos,
min der worden; ba venido el parto
derecho, de bevalling is makkelijk
geweest; fig. de z i a k is goed geloopen; no hay mal que por bien no
venga, geen ongeluk zonder gelukje;
estoy a lo que viniere, wat er ook
gebeure; r. vaak gebézigd als venir.
vent/a, f. verkoop; hérberg op groote
weg; fig. onherbérgzaam oord enz.;
haga V. venta con nosotros, stap u
's bij ons af; estar of ballarsé de
venta, te koop zijn; —a ja, f. votordeel; voorsprong, meeirderhedd; —ajoso,
a. vpordeelig; —alla, f. klep(je), luehtgat; —ana, f. venster; ventanas de
la nariz, neus -gaten; fam. echar por
la ventana, uit het raam gooien, ook:
verkwisten; hacer ventana, voor 't
venster zitten om zich te laten kijken
(vrouw); salir por la ventana, door 't
venster er uk gaan, ook: ergens slecht
aifkomen; tirar a ventana seiialada,
hatelijke toespeling maken aan be kend adres; —anaje, m. a l d e v e n s t e r s
v. e. huis; —anal, a. venster-; —anazo,
m. slag m. e. venster-blind; veirachtelijk toeslaan ervan; —anear, v. intr.
zich dikwijls a. h. venster vertoonen;
—aneo, m. dikwijls aan 't venster
zitten; —anera, a. steeds aan 't venster zittend (vrouw); —anero, a. naar
vensters kijkend waar vrouwen zitten;
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—anica, —illa, f. vénstertje; neusgat;
Am. =
ventanillo; —anieo, —illo,
m. luikje (boven in); loket; —ar, v. tr.
en intr. (ie) wind maken, waaien;
ruiken, in de neus krijgen, = —ear;
—arron, m. sterke wind, truk-wind;
—eadura, f. holte in gietsel; —ear,
v. tr. en intr. waaien, bewaaien, blazen; ruiken; trachten uit te vinden,
na-snuf felen;
luchten;
r.
barsten
(slechte bouwsteen); vol wind komen,
opzwellen; de geur veirldezen; 'n wind
laten; • —ero, -a, m. f. herbergiør,
-ierster a. e. weg; —ilacion, f. luchtiing, lucht-ver vérsdiing; —ila dor, m.
ventilator; —ilår, v. tr. luchten, de
lucht vervérschen van; voor de beraadslaging (zaakN bes preken; intr. dr ijven, omgaan (damp, wind enz.); r.
waaien, rondgaan, drijven (wind, lucht);
'n luchtje scheppen; —isca, f. rukwind uit de bergen; —iscar, v. intr.
en imp. waaien en sneeuwen tegelijk;
—isco, m. = ventisca; —iscoso, a.
bloot-gesteld aan wind-viagen (hooge
streken; —isquero, m. = ventisca, en
plaats in de bergen blooitgesteld aan
stormen, sneéuwveld, gléttecher; —olera,
f. wind-vlaag, -stoot; vlaag, bui; le sigue
la ventolera, hii heeft de wind van
achteren; —olina, f. (zeet.) flauwe
ongesitadige wind; —or, - 3 , iru. f..
ho>nd die een goede reuk heeft; —
orrero, m. open plek blootgesteld a.
d. heerschende winden; —ørrillo, of
—orro, m. miin herbergje a. d. weg;
—osa, f. laat-kop; lucht-gat, uit-Ioozings-gat; f am. pegar una vejntosa,
een „kop zetten", fig. geld afzetten;
—osear, v. intr. r. winden laten; —
osidad, f. windetrugheid; —oso, a. winderig (plaats); wat winderig maakt
(lichaarn); —rada, f. worp, nest
=
—ragada; —ral, a. buik-; —recha, f.
vissche-buik; —regada, f. = • —rada;
en fig.: menigte zaken dde. tegelijk
komen; —rera, f. buik-gordel; huikplaat (v. e. harnas); —riculo, m.
hart-kamer; holte; m a a g der herkauwers; —rilocuo, m. buik-spreker;
—riioquia, f. biMk-spreken; ~ r o s o of
—rudo, a. buikig, dik-buikig; —ura,
f. voorspoed, geluk; fortuin, geluk je;
a ventura of a la aventura, op goed
geluk; deeir la buena ventura, de toekomst vooTspellen;
la ventura de
Garcia, f am. wan-bof, tegen-looper,
koopje; por aventura, bij toeval, soms;
probar aventura, zijh geluk beproeven;. ma!a aventura, tegen-spoed; —
urero, a. toevallig, gelukkig; m. g e luk-zoeker; .== —uroso; ^-urina, f.

Verbal

gesteente met goud-scliiiilfertjes erin;
mcngsel v. email-glas en gesmolten
messing; goud-poeder onder veirnis;
—uro, a. aanstaande; p. v. (proximo
venturo), eerst-komend; — uron, rn.
groote vooirspoed; fam. groote bof;
—uroso, a. gelukkig, fotrtuinlijk.
Venus, f. Venus; venus-schelp; zeer
schoone vrouw; wellust; bijslaap; (venus)
tidad, f. schoonheid; —to, a. schoon.
ver, v. tr. zieni;' ir a, ver, g a a n zpen, ook:
gaan opzoeken; ver claro, duidelijk
zien; no ver gota, geen steek zien
of begrijpen; V2r mundq, reizen; ver
venir, geduldig wachten, zien aanko>men; op de uitkijk staan; ver y creer,
slechts zijn eigen oogen gelooven; a
mi V2r, mijns inziens; a ver, laat 's
kijken, zeg 's op; es cosa muy de
V2r, 't is een zeer merkwaardig iets;
aun estå por ver, dat staat nog te
bezden; no puede verle, kan hem
niet uitstaan; no tiene nåda que ver
con eso, heeft niets daarmee te m a ken; r. elkaar zien, elkaar bezoeken;
var con alguno, een appeltje met iem.
te schillen hebben; me veré en ello,
ik zal er 's otver denken; ver y desearse, zåch alle moedte geven; a mas
V3r, of hasta mås ver, tot (weder-)
ziens; ya se ve, dat 's logisch; m. uitzicht, aanziien; gezieht (ziin-tuig),
vera9 f. rand, uåtednde; W.-I. boom met
een soart ijzerhout; pl. waarheid, wérikelijkheid, oprechtheid; ijver, vuur;
de veras, werkelijk, waarlijk, in alle
eirnst; entre veras y burlas, half ernst
half gekheid; —cidad, f. waarheidsliefde, waaråchtighedd; —nåda, f. (tijd
voor de zomer-weide ' (y. h. vee);
—nadero, m. zomer-weide; —nar of
—near, v. intr. de zomer 1 buiten door»
brengen; in de zomer-weide grazen
(vee); —neo, m. zomer-verblijf; plaats
waar 't vee de zomer doorbrengt;
—nero, m. = vor., laatste beteekénis; —niego, a. zomersch, zomer-;
door de zomer lijdend, mat; fig. ondégelijk; —no, m. zomer; —z, a.
geloof-wåaxdig; waarheid-lievend; waiaråchtig.
verb/al, å. werk-woor,ds-; m6n'deling; *—
€na, f.
ijzer-kruid, verbena; soori
avondkermis (vesper v. St. Anton);
—enear, v. intr. overvloedig zijn, zich
vermemgvuldigen; heen-en-weer gaan;
—eracion, f- geeseling; trilling, golving; klotsing; weer-kåatsdng (v. h'.'
licht enz.); —er ar, v. itr. geeselen; beuken,
klotsen tegen;
—i
grada,
(Lat.) bij voorbéeld; als volgt; —o,
m. werk-woord; woord (tweede per-
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soon der Drieeenheid); -—osidad, f.
woorden-omhaal; —oso, a. woordenrijk, snåp-achtig.
srerd/acho, rn. koper-goroen * = -—ete;
—ad, f. waarheid; contar a uno sus
verdades, iem. eens goed de waarheid
zeggen;, en verdad, heuseh, wérkelijk; la verdad, om de waarheid te
zeggen; V. no tiene gran apetito
l verdad? u heeft geen groote eetlust,
wel?; —aderamente, adv. waarlijk, inaair
waarheid, wézenlijk; —-adero, a. waarccht; waaråchtig; —al, a. in: ciruela
-o verdal, soort groen-achtige praim
(de boom rnet -o); —e, a. groen; onrijp; versch (niet gedroogd); kras, oudje
m a n ) ; m. groen (kleur en gebladerte
a. a.) gras en kiruiden als voer; —«ea, f. groen-achtige Toskaansche wijn;
~ e a r , v. intr. groen worden; —ecillo,
m . groen-vink; —egal, m. plaats waar
"t veid groen woirdt; •—egay, a. en
rn. helder groen; — eguear, v. intr.
= —ear; —emar, a. en m. zee-groeji;
—emontana, m. berg-groen; —erol,
m . 'groen-vink, = —ecillo; = —eron,
m . groen-vink; —ete, m. = — acho;
—evejiga, m. blaas-groen; —in, m,
eerste groen; onrrjpheid; volks-naam
voor koper-groen; kroos (water); —
inegro, a. donker-groen; —ino, a. zeer
helder groen; —olaga, f. postelein;
—or, m. groen der planten; jeugdige
kracht, krasheid; pl. jeugd, jeugdigheid; —oso, a. groen-achtig, groenend;
—oyo,
m.
groen-achtig mos
op
tøuren
enz.; —ugado, m. heup-kuissentje (onder de japon); —ugal, m.
slechte grond vol stiruik-gewas, braamstruikén enz., die moeilijk weg te krijgen zijn; —ugo, m. beul; loot (v. e.
plant); striem; fijn degen-lemmet; gewétens-kwelling; — ugon, m. lange
diepe % striem;
groote loot (v. e.
plant); — uguillo, m.
blad-knobbel;
émal scheer-mes; oor-cringetje; smalle
degen; houten scheeps-rand; —ulero,
-a," m. f. groente-man, -wouw; warmoezenier; —ura, f. = * -^or; en:
eike soep-groente; wat
gebladerte^
„groen" v o o r s t e l t ; — u s c o , a. ==v —
oso; e n : straf, plat.
fered/a f f. pad; order of bericht aan
versch eide ne naburige darpen of ste»
den; Am. Arg. P. enz. wandelpad;
— e r o , ' m . bode (zie vor.).
^rerg/a, f. r a ; mannelijke roede; pees
v.' e hand-boog; (zeet.) verga de
periquito, fokke-ra; —a jo,) m. bulle pees; —onzanfe, a. beschaamd; Am.
P, arm-gewoirden (rijke); pobre vergonzante, arme die zich schaamt;
Sp.

versada

—onzoso, a. schandelijk, smadelijk;
beschamend; beschaamd; partes vergonzosas, schaam-deelen; —uear, v. tr.
ml. e. roede slaian; —iiénza, f. «chaamte; beschroomdheid; schande; smaad;
tener vergiienzå, zich sehamen; sacar
a la vergiienza, aan de kaak steilen;
—ueta, f. roetje, zwiepje.
veri/cueto, m. gevaarlijke berg-weg; —f
dico, a.
waarheid-lievend;
geloofwaardig, waaråchtig; —ficacion, f. omderzoek (naar de waarheid, de echt heid); —ficar, v. tr. nagaan (of iets
waar of echt is), verifiéeren; bewijzen;
doen geschieden, bewerk-stélligen; opvoeren; r. ziich bevéstigen; plaats h e b ben; —ficativo, a. dienend om de
waarheid of echthedd na te g a a n ; —
simil, aV waarschijnlijk; —similitud, f.
waarschijnlijkheid.
verj/a, f.- tralde-werk (b.v. aan 't venster); —el, m. bloeme- of goente-tuiin;
fig. iets aangenaams voor 't oog.
vernl/ejo, a. hoog-rooid (vooral de kleur
v. e. stier); —ellon, m. vermiljoen;
a. vermiljoen (-rood);
—icular, a.
worm-vormig; kronkelend; van de wotrmen, door wormen veroorzaakt; —
iforme, a. (ontleedk.l worm-vormig:
apéndice
vermiforme,
worm-vormig
aanhangsel; —ifugo, a. worm-verdrijvend; —inoso, a. = —icular.
vern/åcula, a. inheemsch; —al, a. lente.
Veronica, f. eere-prijs; ook vroiuwe-naam.
vero/simil, a. = verisimil; —similitud,
= verisimilitud.
verr/aco, ni. on-gesneden mannelijk varken; —aquear, v. intr. brommen, teekenen v. toorn geven; woedend schreien
(kind); —iondez, f. brons-tijd der varkens; —iondo, a. bronstig (beer, vark e n ) ; —uga, f. wrat; —ugo, m. fam.
gierigaard; •—ugoso, a. vol wratten;
wrat-vormig, -achtig.
vers/ada, f. slecht gedicht, rijmelarij,
klepper -mans -poézåe ;• —ado, a. volléerd
bekwaam; —al, a. (drukl hoofd-(letter); —alilla .of —alita, f. kleine
hoofd-letter; —ar, v. tr. studeeren, een
kursus volgen in; intr. pleiten voor of
tegen (argument); r. zich toeleggen op;
redenen voor of tegen hebben; —-åtil,
a. makkelijk draaiend; fig. veranderlijk;
—atilidad, f. verånderlijkheid; —icula/
f. kast voor d e koor-boeken; —iculario,
m. hij die zorgt voor de kodrboeken;
—iculo, m. vers (Heilige Schrift);
•—ificacion, f. vers-bouw; -kunst; —
ificar, v. intr. verzen maken; —ion, f.
overzetting, vertaling; lezing, vertolking; —o* m. vers; verso suelto, vri]
vers.
33
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vertebra, f. wervel.
vert/ebral, a. wervel-] -edera, f.' strijkbord (a. e. ploeg); -edero, m. gootsteen; -edor, m. goot, afvoer -kanaal;
hoos -vat (om uit te hoozen); -ellos,
m. pl. (zeet.) rakken (geregen vhouten
ballen voor de bew1eglling der :ra's);
-er, v. tr. (ie) storten, plengen: over. gieten, overstorten; overzetten, vertalen; laten vallen, 106 -laten (wat geheim moest blijven); spreuken enz:
met bedoeling zeggen; -ible, a. gemakkelijk overal heen te bewegen:
veranderlijkj -ical, a. vertikaal, staand,
recht-standig; f. loodlijnj -'ice, m.
kruin (hoofd); top-punt (hoek enz.};
del ojo, ooghoek; puntje (v, e. toren);
top (berg); hoogte-punt, glans-punt; iente, m. f. hclling ; -iginoso, a. duizeling-wekkend ; -'igo, m. duizcling ;
zwijmeling; -imiento, m. (uitjstorting.
yes/ana, f. ploeg-vore over de lengte v.
e. veld; vak tusschen voren; -ania,
f., gel. krankzinnigheid; -cinko, a. gel.
krankzinnigj -icadon, f. opkomen v :
blaren (door 't koppen zetten}; -icula,
f. blaasjej ~p,ertino, a. avond- .
vest/Ibulo, roo voor -hal, vestlibule;ido, m. en a. kleed (en pl. kleeren), kleeding; pak; gekleed; de corte, de gala,
hof-, gala-kleed of kosruum; hallarse of
estar vest.do y.calzado, '( goed hebben;
corta.r un vestido, kwaad -spreken van
(a); -idura, f. 1cleeding, = VOir.;
priester-kleed; kostlUum (offici,eel); igio, m. spoor; -iglo, ;m. mismaakt
wezen, monster; -imenta, f. mindea
dan -ido en -idura; -ir, v. tx (i)
kleeden, aank1eeden; bekleeden; ook
intr.: viste bien, kleedt zieh goed;
r. zieh kleedell1, aandoen, zich bek1eeden; een air aannemen; -uario, roo
kleeding Qder soldaten); kweed-kamers,
kleeder-kalSt; -ugo, m. oJijf-loot.
vet/a,[. ader (v~ delf-stotfflen); adetrtje
in marmer, hOlUt a. a.; st,reepje i. e.
stof; -ado of -eado, a.door-aderd;
-era-no, m. en a. oud-gediend(e); lerinado, f. vee-alrts,enij; -:.erinario, m.
v;ee-arts; a. vee-arts1enij-kundig; -0,
m. veto, verbod; -ustez, 1. ouderdOffi,oudheid (v. gebOiUwen enz.); fam..
'OIuderdom (v. me.nschen); ---usto, a.
oud, al-oud (xi'e vor.).
vez, f. keer,. maal; beUlft; en vez de,
in plaatsvan;; a la vez, tegea:ijk(erltijd};
por vezprimera, vO!O[' de eelfste maal;
algunas ,veces, a las veces, soms',
somwijlen; es mi vez, 't is mij,D. heurt;
de vez, geheel en al; estar de vez,
aan de beuft zijn; toda vez •que,
daar in alle gevaJ; bacer las veces

vice

de alguno, iem. vervangen; otra vez,
nogmaals, later '5.
Vi/a, f. weg; handel-wijze, middel; (genees - en ontleedk.) weg, kanaal, leider; spoor (v. h. wild); vervoer-middel';
roete; via, over; pot la via de tierra,
over-land: hacer de una via dos
mandados, twee vliegen in ,6en klap
slaan; porvia de ensayo, bij wijze van
.proef; via lactea, melk-weg; la via
humeda, de natte weg (scheik.);las
vias digestivas, de verduwingskanalen;
(via)abilidad, f. levensvatbaarheidj able, a~ levensvatbaar; -adera, f. deel Y.
d. weef -stoel dat de veeren in beweging brcngtj -ducto, m. viadukt;
-ajador, -a, m. f. reiziger; die gaarne
reist, liefhebber v. reizen; -ajante,
m, f. en a. handels-reizsger; reizend; ajar, v. [nt~. reizen] -ajata,1 f. pleizierreisje ; -aje, m. reis ; een keer brengen, ,Yrachtje";' portie water aan ieder
uirgedeeld, lei ding waarlangs dat gaat:
buen viaje, goede reis ; estar de viaje,
op reis zijn; en viaje, op reis; viaje
de regreso, terug -reis ; de lida, y Ivuelta,
heen en terug -reis ; de recreo, de bodas.. plezier -, huwelijks-reis; para ese
,~ia.je no se necesitan .allorlas, zOO kan
ik 't oak wel, of: dar's makkelijk genoeg (je hoefe .me dart: niet te raden);
~ajero, ..a, mi. f. reiziger] -aI, m. la-an
v. boomen; a. reis-, van reizen of
doortrekken; ---anda, f. vOiedsel; sptijs;
-andante, m. die ~ltijd retist en trekt;
-araza, f. hui:k-loop; -aticar, v. tr.
"bedie'llen" (R. K.);. -atico, m~ sakrament der stervenden (R. K.), viaticum;
reis -penning, ~g.eld (voor geesttelijken).
vibor/a, if. adder; (vibor)ezn~, m. adde['tje, jong V. e. adder; a. add~r-.
vibr/acion, f. trilling; ---.:ante, a. tnillend; m. triHer; -ar, v. intr. trillen:
tr. drillen; -atil, a. itriHend;. pelo vibreitil, Itmil-ha,ax; -atorio, a. tlfliHend.
vicar/ia, f. vicariaat; plaats-vervangersdha.p; -io, m. sJtlede-houder of plaaJtsv.erva:nger; vicario de Cristp, st,ede ...
houde:r v. Chrlistus; vicario de morijaSt
bieeht-vader v. .Donnen in klooster.
vice, aIleen an samen -stellingien, = pl'aats ..
vervangend; -almirante, m. vice-admiraal; -canciller, m. vice-kans1eli,elI'; :7
consul, m. vice -kon.sul;~consulad(),
m.
vice -konsulaat;
-gerente, m.
plaartlS -vervangend beh.e,erder; -legacion, If. vice-1Jega:tie; -legado,)tn. vi~
legaat; -nal, a. van twimigjaar,
de tw[nt~g jaar t6egelkend, twint,ig
jaa:r geldig; (Vice)nte, m·. eigennaam:
Vine,ent;· -penitenciaria, f. betrekking
v. plaats-vervangend· boet-p["·ediker; -
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penitenciario, m. hulp-boet-predikers
—preposito, m. plaats-veorvanger; —
presidencia, f. onder-voorzittearschap;
—presidente, rru onder-voorzitter; —
provincia, f. aantal geestelijke Kuiizen
beschouwd als tot een provincie of
kring vereenigd; —provincia 1, m. viceprovinciaal (geestelijke waardiigheid);
—rector, m. vice-rectcxr (geestelijke);
konrektor; —rectoria, f. vice-rektøraat; korarektoraat; —versa, adv. (Lat.)
vice-versa, over en wcer, bij afwisseling.
vici/ar, v. tar. bedérven;
vervalschen;
slechte gewoonten leeren, hran de goede
weg afbrengen; -r. bedérven, o p kwade
wegen raken; —o, m. ondeugd; gebrék; quejarse de vicio, klagen uit
kwade gewoonte; pl. grillen, kuren;
—oso, a, met ondeugden bebépt; vol
gebréken; verkeerd; nukkig (paard);
circulo vicioso, redeneeriog „in een
kringetje"; —situd, f. gerégelde afwisseling,
wissel-vållågbeid;
wederwåardigheid (me est al pl. ookan 't Sp.);
—situdinario, a. op zijn beunrt plaaitshebbend, invallend.
vfctima, f. slacht -offer.
victor/ear, v. intr. hoéra roepen enz.;
tr. toe-juichen; —ia, f. ovearwinning,
zege; f. vdktorie!; —ial, a. overwinnings-; —ioso, a. zége-vderend,
vie nn a, f. wol-dier ah Zuid-Amerika;
h æ d van die wol; vicuna-wol; wollen
stof daarvan (aipaca).
vid, f. wijn-stok, wingerd, (ontleedk.)
mavel-streng v. d. virucht; vid silvestre,
wilde wingerd; —a, f. leven; buscar
la vida, levens -onderhoud
zoeken.
iemands leven napluizen; dar mala
vida, een naar leven bezorgen; darse
bu en a vida, het er goed van nemen;
de por vida, voor 't (heele) leven;
en mi vida, nooit van m'n leven; va
pasando la vida, leeft krapjes; por
vida de, in naam van (bij smeekbede); por vida mia, zoowaar als ik
leef.
vidr/iado, m. verglaasd aarde-werk; —
iar, v. tr. verglazen; r. glazig worden
(oogen v. e. stérvende); —ler a, f, ruit,
anuiten; glazen wand of depr; licenciado
vidriera, gezegd v. iem. die bij eike
stap die hij doet b a n g is dat h e m wat
overkomt; —ieria, f. glas-bewerking;
«blazer ij; —io, m. glas (stof); ruit;
fiig. uiterst gevoelig klean-zéerig m a n ;
bujerias de vidrio, klein glas-werk,
snuisterijen v. glas; vidrio de aumento,
vergroot-glas; —ioso, a. glazig, glas»
achtig; gHbberiig; zeer licht-geraakt.
vidu/al, a. weduwe(n)-; —erio, m.
=

—no, m . kwaliteit of so ort v. e.
wijn-stok.
viej/ecite, mi. oudje; —era, f. Am. nieisje
dat zich het hof laat maken door oude
m a n n e n ; —ero, m. Am. jonge man di»
het hof maakt aan oude vrouwen; —o,
a. oud; perro viejo, m a n v. ervaring;
a perro viejo no hay tus/ tus, een
ooiwe rot neem je zoo> licht niet beet;
fam. es mås viejo que la sarna, 't is
zoo oiud als de wereld; m. grijs-aard;
-—a, m. ofiide vrouw; cuentos de vieja,
baker-sprookjes.
Vien/a, f. Weenen; (vien)és, -esa, m .
f. en a. Weener, -in, Weensch(e).
vient/o, m. wind; (zeet.) viento largo,
passaat-wind;tenia viento de, had vermoedens v.; el viento afloja, de wind
gaat liggen- fam. larguémonos con
viento fresco, laten we"heen-gaan; —
re, m. buik; afval v. ingewanden;
holte; fam. descargar el vientre of
liacer del vientre, omlasting hebben;
sacar el vientre de mal ano, zich eens
diuchtiig te-goed-doen na lang våsten;
yegua, de vientre, f o k - m e m e ; —recillo, m. buikje; m a a g der herkauwers.
viernes, m. Virijdag; dia de viernes,
våsten-dag; comida de viernes, våsten
(-maal); Viernes Santo, Goede Vrijdag.
viga, f. balk; viga de lagar, boom v.
d. wijn-pers.
vig/encia, f.: en vigencia, = ' —ente, a.
vigeerend, van kracht; —ésimo, a.
twintigste; — fa, f. hoog-gelegen wachthuisje; (zee)t. uitkijk, schild-wacht o p
een mast, op een rote; die rots; —
ilancia, f. waakzaamheid; •—ilante, a.
waakzaam; —ilår, v. intr. waken; —
ifia, f. nacht -waken, slajpelooze nacht;
vooravond v. sommige feesten; onthoiuding v. vleesch, våsten-dag.
vigor, m. kracht; geest-kracht; —ar,
v. tr. verstérken; —oso, a. krachtig.
vig/ota, f. (zeet.) wind -as; —ueria, f.
balk-werk v. e. gebouw; —ueta, f.
balkje.
Vihue!/a, f. gitaar; —ista, m. gitaarsspeler.
vil, a l a a g , min; —ano, m. clstel-bloem;
—eza* f. laag-hårtågheid; —ipendiar,
v. tr. neerhalen, smaden; —ipendio,
m. versmading, min-achtdmg; —o, m .
afwézighedd v. steen, v. grond-slag;
en vilo, in de lucht; fig. in spanning;
levantar en vilo, in de Ujucht optdllen,
in de hoogte heffen en zoo houden;
llevar en vilo, op gevaarlijke wijze
dragen; —orta, f. ring-spel; ring om
er draden, touwen door te halen enz.
vill/a, f. vlek, groot dorp; grens -stad

villa
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in- • de middel -eeuwen; burgeméester,
gemeente-bestiuur; stad-huis; la villa
de Madrid, de stad Madrid5 —adiego,
111. alleen in: tomar las de Villadiege,
met de noorder-zon verfcrekken, verdwijnen; —aje, m. doorpje; —anaje,
m. dorperschap, -dom; —ancico, m.
kerk-lied ter eere der H . Maagd,
vooral op Kerst-nacht enz.; pl. tam.
gejénk, gehudl; —anciquero, m. maker
v. villancicos (zie 't vorige); —aneria,
f. =
—anla; —anesco, a. boersch;
—ania, f. laagheid; minne gierighedd;
smaad, onrecht; —ano, -a, m. f. e n a .
laag-hårtig (mensch), eerlooze; dorpeling; min, laag, schandeliijk; —azgo,
mi. burg-sehap, bet villa-zijn (zie dat
woord); belasting op de villa's; —
oria, f. hoeve, • hof-stede; land-huis;
lorrio, m. gehucht; — ori(n) = ' ve»
llori(n).
vinagr/e, m. azijn; —era, f. azijn-flesdhje,
-—ero, m. azijn-fabriekant,
-verkooper, -handelaar; —illo, m- verkl. gwakke azijn; oud blanketsel met azijn;
soort roz en-azijn voor snu;if-tabak| die
snuif-tabak; —oso, a. azijn-acbitiig; met
een naar ongezéllig karakter.
vina/jera, f. wijn-kanner je (voor de mis);
—riego, m. eigeinaar v. e. wijnberg;
a. wiens grond met wijn-stok beplant
is; —teria, f. wijn-handel; wijn-kroeg',
winkel v. e. wijn-handelaar; —tero,
m. wijn-handelaar; bfenger v. wijn
a a n huis; —za, f. na-wijn, (v. iiitgeperste druiven); —zo, m. zeer zware
wijn.
vinc/ulable, a. (rechtst.) tot majaraatsgoed te maken (onroerend goed); •—
ulacion, f. (rechtst.) verheffing tot
majoraats-goed, d. i. dat het onvervreemdbaar op oudste zooo, kinde ren enz. overgaat; -—ular, v. tr. tot
majoraats-goed maken (zie 't vorige);
tr. besténdigen; r. zdtch aanéen-schakelen; —-'ulo, m. band, schakel; servituut (op goed).
vin/dicacion, f. wraak(-nemiing); terug-,
op-vordering; —dicar, v. tr. wreiken;
o*p^eischen, terug-vorderen; verdédigen
(in gesehrifte); —dicativo, a. wraak-,
wrekend, verdédigend, vrij-pleitend v.
e.
bescbuldiging a. a.;
•—dicta, f.
wraak; vindicta publica, vervolging v."
e. mis-drijf in naam v. d. Staat; — e s
viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron, p. pf. v. venir; —icola, a. wijnbouw-; m. = vinariego; —ifero, a.
wijn-gevend; —ificacion, f. wijn-bereiding; —0, m. wijn; de dos orefas, goede, smakelijke wijn; de tres
ho 3 as, wijn v. drie
jaren;
cas-
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carron, pdttdge wijn; bautizado, lett.
„gedoopte" wijn, d. i. met water
åangelengde; r —olencia, f. dronkenschap; —olento, a. dronken, beschonk e n ; m. dronkaard; —oso, a. wijnachtig, -kleurig a. a.; aan wijn verslaafd.
vin/a, f. wijn-berg, -gaard; leering der
geloovigem; fam. voorrechten, eigen dommen emze; fam. es una viiia, 't ds
een voordeelig baantje; fam. como
hay vinas, zoo' zeker als twee-maal
twee is vier; de todo tiene la vina,
't is ni et alles roze-geur en maneschijn; —-adero, m. boer die over de
wijn-stokken waakt; •—ador, m. wijnbomwer; —edo, m. wijn-berg, -gaard;
—ero, m. wijn -berg -bezitter; —eta, f.
vignét.
viol/a, f. (bas-)viool; '— aceo, a. violétachtig; —acifin,. f. .verkrachting, eereroof; schending (v.- e. gebåd enz.);
—ado, a. violét;
jarabe
violado,
viole-sitroop;"'—ador, -a, m. f. schender*
verferachter;
—amiento,
m.
= — acion; —ar, v. tr. scheinden (gebod a. a.); verkrachten; —encia, f.
gewéld;
hévigheid,
heftiglieid;
•—
entar, v. tr.
met
geweld
dwdaigen, met dwang doorzieifcten; forceeren, met geweld openen, binnen-treden enz.; r. zich gewéld aandoen;
zich bedwingen; —ento, a. hevig, onstuimig, gewéldig; heftig, geweld-dåddg;
—eta, f. viooltje; —in, m. viool; v,ioolspeler; — inista, m. f. violist; —on, m.
violoncél, -speler; —oncelo, of —
onchelo, m. kleine viollonced.
viperino, a.
adder-; indole viperina,
adder-aard.
vir/a, f. pijl met zeer scherpe punt;
brand-zool; —ada, f. draaaiing, wending; —ador, m. (zeet.) klein g a n g spil; —ar v. intr. (zeet.) draaien, wenden; —azon, m. veel voorkomende
wisseling v. land- en zee-wind; •—*eo,
rn. wdelewaal, = virio.
virg/en, f. en a. m a a g d ; maagdelij:k(e
jongeling); 6ngemengd(e verf); aceite
virgen, zuiverste eerste oltie (zonder
persing der olijven); cera virgen, metal
virgen, ongesmolteri was, metaal; tierra virgen, nog nooit bebouwde grond;
f. Heilige Maagd; —inal, a. m a a g delijk,
maagde(n)-;
leche virginal,
maagde-melk (middel voor de gelaatskleur); =
—ineo, a.; —inidad, f.
maagdelijkheid; ongeréptheid; —0, m.
maagd-dom, -vlies; (sterrek.^ Maagd;
—*ula, f. staafje, zwiepje; pl. a a n h a lings-teekens; —ulilla, f. k o m m a ; haaltje met de pen in 'i algemeen.

viril
vir/il, a. mannelijk; m. rond glas v. e.
hostie-kastje of moristrans; ook 't
kastje zelf en glazen kastje in 't aågemeen; —ilidad, f. mannelijkhedd;
manbaarheid; —iø, m . =
vireo;
—ipotente, a. «huwbaar (meisje); —
ola, f.
beslag -ring (a. h.
heft);
—^iolento, a. pokdalig; a. d. pokken lijdend; —ote, m. soort pijl met
draaiertje; véchters-baa|s; uitnoodligingsbriefje; b o u t V . h. hals -ijzer (waarmee
mis-dadiger a. d. schand-paal); stijf
man, die erg nauw : lettend de vormen
in acht neemt enz.; mirar por el Vjirqte, op z'n teilen passen; —otillo, m.
verkl. v. 't vorige; pl. recht-opstaande
houten stut; —oton, m. =
—aton»
reina to, m. onder -koningschap; —rey,
m. onder-koning.
virt/ual, a, aanwézig niaar zich! niet
uitend, zeker vermogen bezittend zonder het uit te oefenen; in ten c ion virtual, virtueel voornemen (nog niet
tot uitvoering gebracht); —ualidad, f.
aanwézig, maar zich niet milten d vermogen; —ualmente, adv. door 't feit
zelf zonder nadere aanduiding; — ud,
f. deugd(zaamheid); kracht, vermogen;
dapperbeid; pl. vijfde engelen-ikoor;
varita de las virtudes (of de las
siete virtudes, toover-staf); en virtud
de, mit karacht van; —uoso, a. deugdzaam.
viru/elas, f. pl. pokken; blad-knobbeltjes;
viruelas. locas,
water-pokken;
hoyoso de viruelas, pok-dålig; —lencia, f. virus, besmettelijke etter; kwaadaardigheid; —lento, a. virus-, smetstof-bevattend; kwaad-åairdig; —s, mi.
smet-stof der zwéren; —ta, f. krul,
spaander.
visa/je, m. gezichts -vertrékfcing, grimas,
„gezieht"; —r, v. tr. vizeeren, voor
„gezien" teekenen.
viscera, f. ingewand.
yisc/o, m. lijm; —osidad, f. kléverigheid,
vis/era, f. vizier, oog-klep (v. e. barnas); klep (v. e. pet enz.); —ibilidad,
f. zichtbaarheid; —ible, a. zichtbaar;
blijkbaar; '—illos, m. pl. råam-horretjes; —ion, f. ziening; gezicht
(=
het
zien); vizioen,
droom -gezicht;
spook; —ionario, a. die vuzioenen heeft,
of openbaringen .kirijgt; m. droomer;
izdenier; —ir, m. vizier (Tuirksch); —itja^
f. bezoek; onderzoek, na-vorscihimg;
ooa-kijking, inspektde; pagar la visita,
hot bezoek beafatwooaxlen; pl. bezoekers;
—itacion, f. onderzoek; bezoek; vizitåtie (bezoek v. Maria a. d. H. Elizabeth); ook: naam v. e. orde, Vizitatie;
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—itador, -a, m. f. (gestadig^ bezoeker;
m. opziener; —ivo, a. v. h. gezichtsvermogen; —lumbrar, v. tr. beginnen
gewaar te wordein; flauw zien; oppervlakkig kennen, een flauw idee n e b ben van; in 't oog krijgen, vluchtig
zien;
—lumbre, f. flauwe
schijn;
schijntje, flauwe gelijkenis; schémering;
—o, m. hoog punt met ver aiitzicht;
glanzend glad, vlak; wisselende weerschijn (op stof a. a.); voorwendsel, valsene schijn;
aanzien v- gelijkenis;
tener viso, zich voordéelig voordoenj
ihacer mal viso, een ongunstige inckuk maken; a dos vis os, met dubbele
bedoeling; viso de un negocio, a a n zien v. e. zaak; —orio, a. = —ual;
— ' p . l " , f. voor-avond ( = vorige dag);
estoy en viperas de casarme, ik ben
op 't purit van te ga an trouwen|
pl. ook: vesper (dienst v. 3 uiur,
R.K.).
vist/a, f. gezicht (s-vermogen); gezicht
of udtzicht; vista baja (of vista corta),
bijziendheid;
risueiia, lachend
uitzicht; hacer la vista gorda, doen
alsof men niets ziet; a prim er a vista,
op 't eerste gezicht; de vista, van aan^
zien; echar la vista, even een blik
weapen (op, a); le perdi de vista,
ik verloor hem uit het oog; poner
a la vista, voor oogen steilen, a a n tooinen; laten zien; lo tengo a la
vista, ik houd het in ',t oog; tengo a
la vista su muy apreciable, ik heb
uw zeer geéerde in mijn bezit; a vista
de ojos, ziender-oogen; jhasta la vista!
tot ziens!; de este punto de vista,
van dit gezichts-p-unt uit; m. kommies
bij de douanei f. pl. samenkomsit y. twee
personen voor zaak; geschenken toisschen verloofden de dag voor st huwelijk; balkon, galerij, vensters aan
straat; —azo, m. vluchtige blik; —(flias,
•pl. hboge plek met ver-gezicht; —
oso, a. opzichtig; fraai, met veel vertoon; —'ula, f. Weichsel (rivier).
visu/al, a. van \ gezicht(s-vermogen);
linea Visual, gezichts-iijn; —ra, f. ver»
kenning, persoonlijk onderzoek; onderzoek door åangewézein deskundigen.
vit/åcora, f. kompas-huisje; —al, f. leven(s)-; —alicio, a0 voor 't levepn;
renta vitalicia, lijf-rente; —alidad, f.
levens-krachtj -våtbaarheid; —ando, a.
t e mijden (iem. in de kerkelijke b a n ) ;
—ela, f. velijn, ber eid kalfs-vel; papel
vitela, velijn-papier; —'or, i. bravo!
m. f©est ter eere v. iem.; bord waarop
naam en dåden v. e, persoon en ter
eere van hem tentoon -gesteld; m.
eigen-naam, Victor; —orear, v. tr. toe-
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j u k h e n ; —rio, a. glas-achtig; glazen,
v. glas.
vitr/ificable, a. tot glas te maken (aarde);
ificacion, f. omzettdng in glas, glasbereiding; —ificar, v. tr., dn glas veranderen; r. verglazen, glas worden,
glazig of glas-achtig worden; —iolico,
a. vitriool-; åxido vitriolico, zwavd^zuur; —iolo, m. vitriool, koper-sulfaat.
vitu/alla, f. mond-voorraad, leef-tocht;
fam. levens-middelen voor 't gezin;
—perable, a. laakbaar, verwérpelijk;
—peracion, f. verwijt; laking, berdsping; —-perador, -a, m. f. verwijter;
—perar, v. tr. verwijten, berispen, laken; —perio, m. verwijt; laakbare
daad; —perioso of —peroso, a. zeer
beleedigend.
viud/a, f. weduwe; —al, a. weduwe(n)-|
—edad, f. weduw-schap, f.; alimentatde a. e. weduwe gedurende h a a r
weduw-schap; vraeht-gebruik dat de
langst-levende echt-genoot v. al de
nagelaten goederen heeft; weduwepensioen; —ez, f. = —edad (eerste
beteekenis); —o, m. wéduwnaar; a.
verweeuwd.
viv/a* i. vivat! bravo! m. toejuichiing;
—ac, m. bivak; —acidad, f. levenskraeht, groei-kraeht; vlugheid; seherpzinnigheid; schittering (v. kleuren);
—andera, f. market éntst er; —andero,
m. zoetelaar (bij troepen); —aque, m.
hoofd-wacht; kampemént; —aquear, vintr. bivakkeeren, de nacht in 'it bjiiv&k
doorbr engen; —ar, m. wilde-dierenpark; konijne-perk enz.; —aracho, a.
fam. vlug e n lévendig; —az, a. langlévend; krachtig; lévendig, scherpzinnig; —era, f. = —ar; —'eres, m.
pl. leef-tocht; levens -middelen! —ero,
m. kweek-bed, -plaats, -vijver enz.;
—eza, f. léveindigheid; vlugheiid; lichitgeråaktihedd; voor t- vår endheid; uåtval^
vernuftig antwToo'rd; glans v. kleturen;
scherp-zinnigheid; —idero, a. bewoonb a a r ; —idor, -a, m. f. e n a . pret-maker;
die ilajng l e e å ; —lenda, f. woning, verblijf; woon-plaats; —ificacion, f. le»
vend-making, verlévendigdng; —ificador, -a, m.f. e n a . leven-gever, -gevend; verlévendigend; —ificar, v. tr.
leven geyen; vloeibaar maken; r, herleven, opleven; —ificativo, a. verstérkend; —ifico, a,, opwekkend, leven-gevend; — iparo, a. le vend-bårende
—ir, v. intr. leven; wonen; v'ivir a lo
.grande, als een groote meneer leven;
viva V. mil anos, ik dank u jhartelijk;
—o, a. levend; lévendig; prikkelbaar,
licht-geråakt; quemar vivo, levend
verbranden; caballo vivo, lévendig
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paard; fuego vivo, helder vuur; expresion viva, dnnig gevoeld woord,
krachtig woord; al vivo, naianr 't leven,
sprekend gelijkend (portret a. a.); a
viva fuerza, met ^eweld; _ tiene el
genio vivo, ds opvliegend van aard;
cal viva, cfngeblusehte kalk; le como
vivo, ik ben veel sterker dan hij;
lo Horo a lågrima viva, dk betreur 't
met heete tranen; piedra of pefia
viva, vast-zittende steen of rots; de
viva voz, met luider stem; ha llegado
a lo vivo, is raak geweest (gezegde
b.v.); tocar en lo vivo, de gevoelige
plek raken; m. koordje v. e. andere
kleur op de nåden v. kleed, japon.
Vizca/ya, f. Biscaye; (vizca)cha, f. groot
soort Indische h å a s ; (vizca)ino, -a,
m. f. en a. Bizcajer, -isch(e).
viz/condado, m. burg-graafschap; —conde, m. —desa f. burg-graaf, -gravin.
voca/blo, m. w r oord; —bulario, m. woorden-lijst, -boek; —cion, f. roepång; —1,
a. door de stem uitgednukt of voortgebracht; musica vocal, vokale m u ziek; f. klinker; m. afgevaarddgde, lid
eener beraad-islagende vergadering; —
Imente, adv. mondeling; —lizacion, f.
zang-oefening van 't blad zonder
woorden); —lizar, v . t r . en intr., zie
't vorige; •—tivo, a. aanroepend'; m.
vokatief, naam-val v. de toespraak of
aanroeping.
voc/eador, -a, m. f. schreeuwer; rondbazuiner; —ear, v. intr. schreeoiwend
spreken; luide z k h beklagen; tr. d.n
't openbaar uitmaken; heftig beknorren, fam. uit-véteren; schreeuwen, r é e pen; —^erla, f. geschreeuw; —iferacion,
f. spreken met stem-verheffing, dooreen-roepen en schreeuwen; —iferador,
-a, m. f. schreeuwer in vergadering;
uAtbazuiner, iem. die
uitschreeuwt,
rond-bazuint; —iferar, v. intr. schreeuwen; -—ingléar, v. intr. bederen (klokk e n ) ; '—ingleo, m. gebeier (zie vor.)*
—inglerfa,
f.
geschreeuw
door
elkaar; gekakel, gebabbel; —inglero,
a. en m. fam. schreeuw-leelijk; die
blérit; babbel -ziek, schreeuwerig.
vola/dera, f. plankje v. h. rad v. e.
water-molen; —dero, rn. gevaarlijk
punt; a. vliegend; vliuehtig, voorbijgaand; —dizo, m. uit -springende uitstekend (balkon a. a.); —do, a. fam.
bekaaid, er kaal aifgekomen, leelijk
eraan-toe; m. spons -achtig stuk suiker; uit-stek, uit-sprong, uit-springend
deel; —dor, m. vuiurnpijl; a. vliegend;
pez volador, vliegende visch; cohete
volador, vuur-pijl; —dora, f. volwassen
sprink-haan in Argentinié; —dura, f.
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springen of in de lucht laten springen
(met kruit).
volan/das (en — ) , adv. vliegens-vlug;
—dera, f. ring-pia at; bovenste molensteen v. e. olie-molen; letugen; —dero,
a. ongestadig, vluchtig; die nooit lang
blijfit; zonder vaste plaats en = —ton-,
silla volandera, gewone stoel; —dillas (en —) — en volandas; —te, a.
vliegend; vluchtig, onbesténdig; mvolant; stukje kurk met veer en (om te
„raketten"); vlieg-wiel; fag. pols-slag;
palfrenier; „kåttebélletje"; —tin, m,.
koord met verscheidene vischhaken? —
—ton, a. (jong v. e. vogel) dat uditvlAegt.
vola/pié (a — ) , adv. half loopend half
vliegend; matar å —, dooden door
schuin op de linker -voet te glijden
e n zoo de stier, die oiet aanvalt, te
door-steken (stiere-gevecht); —r, v.
tr. (ue) opjagen (wild door de hond);
doen of laten springen (mijn); nazetten (valk een andere vogel); intr.
vliegen; lo harå como volar, zal 't
nooit doen (even-min als vliegen);
sacar a volar, algemeen bekénd m a ken; —teria, f. „vlueht" vogels voor
de jacht; pluim-vee; vliegend gedierte;
redeneering die kant noch wal raakt;
—'til, a. vliegend; vluchtig, verander lijk; ~tilidad, f. vluchtigheid, verånderlijkheid; kunnen vliegen; —tilizacion, f. luchtig-making; —ilizar, v. tr.
vluchtig maken; r. vluchtig worden;
—tin, m. koorde -danser; —tinear, v.
intr. op 't koord dansen; •—tinero,
m. = —tin.
Volc/able, a. kantelbaar; —adura,
f.|
—^ån, m. vulkåan of vuur-spuwende
berg; gevaarlijk g é k u i p ; — å n i c o , a.
vulkanisch; —ar, v. intr., ue, (orn p a n telen, om vallen, omslaan; neerslaan
(koren); tr. omsmijten, otrnvér-werpen,
onderste-boven gooien; van gedachten
doen verandeoren; tot het udterste Drengen, geheel v. streek maken.
vul/ear, v. tr. (de bal bij *t kaats-spel)
opvangen en terug-werpen
voordat
hij valt; —eo, m. terug-slaan v. d. b a l
in de vlueht (zie vor.); de un voleo,
met éen slag; —icion, f. wdls -werking,
m i l e n ; — itivo* a. wils-; —quearse,
v. r. zieh wéntelen; —taico, a. Voltaisch; pila voltaica, koiom v. Volta;
—tariedad, f. licht-zinnigheid; —tario,
a. licht-zinnig; —teador, -a, m. f. h u p pelaar op 't koord; die voltigeert of
fladdert; —tear, v. tr. omvér-werpen;
doen draaien; in de war sturen; onderste-boven gooien; intr. voltigeeren,
fladderen; —tejear, v. intr. rond-draai-

volva

en, rondom-gaan; rond-loopen; voltigeeren, f a d d e r e n ; (zeet.) wenden; —te»
leta, ' = —itereta; —teo, m. (om)draaiing; omvérwerping; in-de-wår-sitiuiring;
-fladdering; tereta, f. omzwénking op
éen been, ronddraaiiing op de teenen;
ombittifteling; volte (m. h. paard); otmkeering der troef; —tio,m. elektr. krachtseenheid dåe op geleider v. i „ o h m "
weerstand een stroom geeft v. i j ^ m i p é r e " ; —ubillidad, f. bewégelijkhedd,
gemakkelijikheid orn, in de rondte te
draaien; wankel-moedigheid; volublli»
dad de la lengua, radheid v. tong; —ubilis, f. plant die kronkelend groeitf —
uble, a. bewégelijk, makkelijk-wéntelend; kronkelend (stengel); wankelmoedag; —urnen, ni. grootte; (boek-)
deel; —uminoso, a. liivig; veel-déelig
(boek).
volunt/ad, f. wil; wel-wiUendheid; de
buena voluntad, bereid-willig; ganar
la voluntad, iemands gezindheid verwerven; quitar la voluntad de, ontraden; captar la voluntad, gunstig
stemmen; —ariedad, f. vrij -willig-hedd,
eigen bewéging; —ario, a. vrij-willag;
ongedwongen; m. vrij-williger; —arioiso, a. eigen-zinnig.
vo3u/ptuos"dad, f= wellustågheid'; —ptuoso,
wellusitdg; —ta, f. spiraal; rol-schelp,
<toot,
volv/a, f. schil v. d. eetbare paddestoel; —er, v. (ue) tr. (om)keeren;
(om)wenden; (om)draaien; teruggeven
(gewdsseld geld enz.); plots eling zoo
of zoo maken; le h a vuelto loco,
heeft hem gek gemaakt; volver la
Woja', het blad omslaani las espaldas,
de rug toekeeren; caras, front maken;
la cara, omkijjaen; a la carga, de t a a k
hervatten; no tener donde volver los
ojos, nergeos steun vinden; intr. terugfeeeren; ha vuelto a las andadas,
is in dezelfde fout ver vallen; por alguno, 't voor iem. opnemen; a, nogeens doen: volvi a decirlo, i k z e i d e ' t
nogeens; a casa, naar hudis terug-keeren;
sobre si, zich herstellen; en sf$ bijkotmen
(uit bezwijming), ook:-tot rede komen;
por si, voor zijn reehten, eer opkomen
a. a.; con el rabo entre las piernas, met
de staart tusschen de beenen térugkomen; r. zich omkeeren, omkijken;
v. plan veranderen; terug-keereii; verschaten, omslaan; worden (op-eens):
loco, igek worden; atrås, weer achter•uit-gaan; fig. van zijn woorden terug•koitien, van gedachten veranderen;
contra alguno, tegen iem. worden, het
op h e m gemunt hebben enz.; —o, of
—'ulo, m. darm-ikronkel -koliek, = ileo.

vomica
v6mi/ca, f. etter-vorming in de long (die
men uitspaiugt); —co, a. braak-, b.v.
nuez vomica, braak-noot.
vomit/ar, v. tr. -(uit)braken, overgeven»
—ivo, a. braak-; m. braak-middel;
*—o, m. brakiing; braaksel; fam. volver al vomito, in dezelfde fout ver»
vallen; vomito negro, Am. gele koorts
—on, SL. de melk weer opgévend
(kind); —ona, f. fam. braking door
t e veel eten; —orio, a. braak-; m.
braak -middel.
vora/cidad, f. groote onmatiigrieid; vraatzMcht; fig, verwoestingen door brand;
-r-'gine, f. wieldng, draaikolk; — ginoso,
a. vol wdelingen of draaikolken; —z,
a. vraat-ziek; grøten g; lobo voraz, Iiederlijk levend man.
vor/melo, f. gevlekte steen-marter (dier);
—'tice, m. wérveling, draaikolk; •—
tiginosOj a, dwarrelend; wérvelend, wielend.
vos, pr. pers. gij (tot vorst); U (in Chile).
vdsotros, -as, pr. pers. gij, gij-lieden,
fam. jullie.
vot/acion, f. stemming (voor verkiezing
b.v.), stemmen; —ada, f. = votacion;
—a do r, -a, m. f. stemmer; vloetker;
—ante, a. en s. stemmend, stemmer;
—ar, v. intr. stemmen, zijn stem uitbrengen; 'n gelofte doen (ook r.);
vloeken; —ivo, a. geloftie-, van een
gelofte; capilla votiva, geloftetkapel;
—0, m. stem (om te stemmen); g e lofte; offerande,
exvoto; pl. verlangens, wenschen; voto solemme,
plechtige gelofte; dar su voto, zijn
stem uitbrengen (op, a), zijn meening
zeggen (over); ser un voto, stemgeréchtigd zijn, fdg. in staat zijn te
oordeelen; echar votos, verwénschingen
.uiten;-voto va! bliksem!; pl. kloostergelofte.
voy, le pers. pres. ind. v. ir (vas, va,
vamos, vais, van).
voz, f. stem (orgåan, geluid enz.); toon,
geloiid; woord; pl. geroep, geschreeuw;
geraicht, tijding; voz publica, open^
h a r e meening; a voz en grito, met
geschreeuw; dar una voz, roepen (iem.
op een afstand); en alta voz, luid;
en voz ba ja, zacht; tiene voz deliberante of voz consultativa, heeft
raad-gevende stem; voz activa, vol»
ledig stem-recht; voz pasiva, recht
om gekozen te worden; a una voz,
een-stémmig; ltevar la voz cantante,
't hoogste woord nebben; tomar la
voz, h e twoord nemen;
a voces,
schreeuwend; secreto a voces, publiek
geheim; —arr on, m. luide ruwe stem;
—nar, v. intr. schreeuwen (zwaan).
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vuecelencia of vuecencia, m. f. samen»
trekking v. vuestra excelencia, Excellentie.
vuel/co, m. (oni)kanteling, omsiaan (v. e.
rijtuig); val op de zijde; '(ziektek.)
onwillekéuriige opspringing; stuip-bewégiimg der spieren of zen,uwen; mø
dio un vuelco el corazon, ik kreeg
een ©chok in mijn hart; dar un vuelco,
op d e grond rollen, omkåntelen (iets
dat staat of gaat); —o, m. vlucht;
ruimte (v. e. kleed); licht versiersel
onder a. d. mouw of op de arm;
vlieg-toes tel (op 't tooneeil); uitstekend
deel beven kant-steen, uitgestrektheid
hiervan in loodr. richting op de kantsteen; roofvogel voor de jacht; „ vlucht' 9
(op wapen); pl. voornaamste vliegveeren; —ta, f. draai, keer; (om)keering,
(om)draaiing;
terug-keer,
-komst; toertje, eindje-om (wandelen);
toe-gift (bij oruil); omslag; mansjét;
aehter-kant, keer-zijde (v. -e. stof);
slag (v. e. touw ergens omheen); 6mmekeer; ha dado mucha vuelta, is
erg veranderd; luego estaré de vuelta,
ik ben dadelijk weer terug; dar una
vuelta de azotes, een dracht zweepslagen geven; dar vuelta a la Have,
d e sle utel omdraaien; j vuelta! op
nieuw! nog 's over! ook: omdraaien!
terug!; omslaan (blad: z. o. z.); a
vuelta de correo, per ommegaaride;
vuelta al mundo, reis o m ' de wereld;
entre vuelta y suego, ongemérkt; a
la vuelta, bij de terug-keer, op de
thuis-reis; cuando V. este de vuelta,
wainneer u terug is; dé V. vuelta a
la esquina, sla u de hoek om (v. d.
straat); dar una vuelta por su casa ?
even thuis aanloopen; poner de vuelta
y media, billijke verwijten m a k e n ;
and ar a vueltas con, altijd harrewarren met; andar en vueltas y revueltas, niet recht o p het doel afgaanj dar vueltas por la calle, in de
straat maar steeds heen en weer
dwalen; no hay que darle vueltas,
je hoeft er niiet meer op terug te
k o m e n ; a vueltas de, afwdsselend m e t ;
—to, p.p. v. volver, terug-keeren.
vues/a, f. = vuestra merced, uwe genade, U; —arced, f. = vuestra merced, Uwe Genade? —eiioria, f. Uwe
Hoogheid a. a., =
vuestra senoriaf
—tro, pr. poss. uw (in verheven toespraak); fam. van jullie, jnlMe, teged
Handereri of ondergeschåkten.
vulg/acho, m. gepeupel;, —ar, a. gemeen;
algemeen aangenomen of verbreid;
—aridad, f. gemeenheid; —arizar, v.
XT. gemeen maken; ook: algemeen

vulnerable
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yerto

"bekénd maken; r. gemeen worden;
algemeen bekénd worden; —ata, f.
vulgata (Latijnsche Bijbel R. K.)f—o,
m. (gemeen) volk.
vul/nerable, a. kwetsbaar; —neracién,
f. verwonddng; —nerar, v. tr. wonden,

fcwetsen, fig., aanranden (id.); — n e raria, f. wonden4ieelend (plant); —•
nerariø, a. wonden-heelendi m. woridmiddel; — peja, f. vos; —va, f. (moeder-)scheede, vulva; ook wel vooar
matriz, båar-moeder.

X.
X (ékies), f. iks, naam der letter x.
xilo/grafia, f. hbutsnee-kunst; —'fico,
a. hout-snee-; —grafia, f. houtsneekunstf —gråfico, a. houtsnee-; —logia,

f. xylologie, leer der hout-soorten enz..
xiris, m. pl. drdie-helmigen
(plantenfamilie).

V
Y griega, y of Grieksche å, letter y;
yapa, f. A m , Peru en Can. toegift bijconj. en.
koop.
ya, adv. reeds, al; wel; wel 's; terstond,
yaro, m. arons-wortel of kalfs-voet.
oogenblikkelijk; ja, jawel, o jawel; ya;...
yatagån, m. soort korte stoot-sabel in
s
ya, nu eens . . . dan eens . . ; 't zij
t oosten.
. . . 't zij . . . ; conj. daar toch, nu . . .
yedra, f. klim-op.
r
•toch; jya! zie je wel? of: natuuriijk!
yegua, f. merrie; —cera, f. stoeterij»:
of: ja, nu? pues ya! nou ja! jawel
—da, L troep merries; —r, a. m e r r i e - .
zeker (dronischM ya que n o , zooal nået,
yegiiéro, m. bewaker v. merries.
meer d a n eens; ya lo haremos, we
yelmo, m. heim.
zullen st wel *s doen; ya lo veremos,
I^ema, f. loot, knop; pulp; lekkérnij van
we' zullen zien; ya no, niet alleen;
eder-dooiers, siuåker enz.; yenia de
ya ya, dat dis zo, het is maar a i te
huevo, dooder; fig. beste gedeelte,
waar, helaas; ya estå hecho, 't is al
paidkje; dar en la yema, in 't hart
gedaan; ya voy, dk ga al; ya riendo
v. d„ zaak doordrdngen.
ya llorando, nu eens lachend dan
yerb/a f f. knudd; gras; pisar una m a b
schreiend; ya que V. ha venido, nu
yerba, uit zijn humeur zijn; yerba d e
u toch (eenmaal) gekomen is; ya
San Juan, alle denkbare middelen;
que V . no quiere, aangezien u niet
yerba de amor, geurdge rézeda; pl.
wil; ya que no, meer dan eens.
krudden, ongemaaide wedde; fam. crece
yaca, f. Indisere boom, zeer hoog en
como la mala yerba, groeit op als
sterk, met lang-werpåge zwart-aehtig
onkruid; don fulano y otras yerbas,.,
groene vrucht.
gemeeinzame groet: „mijnheer Dingesyac/ente, a. liggend; onbeheerd; verem al zijn andere titels"; —a jo, m .
laten; m. onders te vlak v. e. ertsonkrudd; mantenerse de yerba jos, v.
bedddng; —er, v. intr» laggen; aquf
krudden leven; —azal, m. met gras,
yace . . . , hier l i g t . . . ; aqui yace el
bedekt veid; (zeet.) plek water melt
punto de la dificultad, daar zit ! m de
zee-kroos en water-planten.
knoop; —ija, f. lig-plaats, slaap-plaaits;
yerm/ar, v. tr. door de bewoners doen
es de mala yacija, is een slecht slaapverlaten; woest aehter-laten* —-o, a.
kameraad; ook: is in een staat v.
ontvolkt en onbebouwd; woest (vooral
opwinding, onnust; —imiento, m. ligberg-streek); m. woestenij.
gdng; bedding (v. erts, steenkool of
yern/almente, adv. fam. als schoonføssielen).
[verlies, sehade.
zoon; —ar, v. tr. fam. dwingen cwn
yac/te, m. jacht (vaar-tuig); —tura, f.
schoonzoon te worden; - ^ o , schoonyåmb/ico, a. jambisch (vers.); (yamb)o,
zoon.
m. jambe, vers-voet v. éen korte en
yero —os, m. zwante wikke (plan*);;
éen lange.
berg-ert.
yanacon/a, m . f . e n a . Am. P . (persoonl
yerro, m. dwaling, fout; de cuenta,
aan wde een stuk grond verhuurd
reken-f out;
de imprenta,
drukfout;
wo-rdt om het te bebooiwen; indiaan |
judicial, geréchtelijke dwalång.
in dienst v. e. Spanjaard; —ar, v. tr. I yerto, a. stijf, hard; verkleumd (v. koude);
een land-goed of deel ervan verdeese que do yerto, stond verplét; de j a r
len ora zoo te verhuren (zie vor.). |
yerto, verplét laten staan.

yesai
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rn. juk; sacudir el yugo, 't juk afschudden; —uero, m. ploegknecht.
yiigu/al, a. (ontleedk.) v. d. juk-beenderen (hals-aderen); —lar, a. hals-;
vena yugular, hals-slag-ader.
yunqtie, m. aambeeld; standvastigheid in
tegen-spoed; estar al yunque, g e dwongen zijn om al de slagen van *t
noodlot te dragen.
y unt/a, f. koppel, span (ossen voor
ploeg); —eria, f. verzameling ploegkoppels; stal; —ero, m. = yugtiero.
yusera, f. onderste molen-s-teen of legger v. e. olie -molen.
yute, m . jute-vias.
yuxtaposicion, f. (gel.) juxta-pozitie, bijeenvoeging.
yuyuba, f. jujube (vruaht).

yes/al, m. pleister- of gips-werkplaats;
gips-groene; —ca, f. tønder, lont; die
of wat makkelijlé vuur vai, opstmft;
voedsel voor harts-tocht; —era, f. =w
—al; —eria, f. bewerkdhg in gips; —
ero, m. gips-werker, -handelaar; —izo,
a. gips-achtig; —o, m. gips» — 6n,
m. afgeschilferde pleister, stukken kalk
v. e. oude muur.
yezgo, m. dwerg-vlier.
yo, pr. pers. ak; yo que tu, als ifc
jou wasj entre tu yo, tussenen u en
mij.
yogar, v. intr. zich vermåken, voora)
geslachtelijke o m g a n g hebben.
yuca, f. een Amerikaansche plant met
voedzame knol („maniok").
yug/ada, i. éen d a g ploegens land; —ø,

Z.
Z , f. ceda of zeda, zed/ letter z.
jza! i. weg! ksjt! om hondem w e g t e jagen.
zåbido, m. aloe.
zabord/a, f. (zeet.) of —o of —amiento,
m. stranding; —ar, v. intr. stranden.
zabra, f. logger a. d. Kantabrdsdhe

kust
zabu/car, v . t r . roeren,
(vloei-stoffen)
mehgen; — llida, f. of —llidura, f. of
—lltmiento, m. onder-dømpeling; —Hir,
v. tr. (onder -)dompelen; zdch verstoppen.
zaca/pela, f. , of —pella, vecht-partij;
geraas; (Zaca)ria, m. Zacharias; —tin,
m. Moorsche n a a m v. e. kiedn pleintje
v. Granada; pleintje.
.^acear, v. tr. weg-jagen (hoinden door
iza! te roepenl.
izaf/ar, v. tr. (op)tooien; (zeet.) voorbereiden tot de strijd door 't wegnemen der hang-matten, 't weghalen
der schotten enz,; r. ervan-doorgaan;
iets ontwijken (de); —erla, f. landhoeve; gehucht; —iedad, f. boerschhedd; —io, a. boersch, on-6pgevoed;
—ir, m. saffier; blauw des hemels; —
irino, a. saffder-blauw;
—iro, m.
=
—ir;
— o,
a.
(zeet.)
ledig,
ontladen (schip);
veilåg
over
of
langs de klippen; van iets af; mooi
ontkomen, zonder schade eraf; —ra,
f. groote metalen oliie-kan voor 't afdruipen der maten; dissel-boom-riem;
stoiker-oogst, rfabrdkatie o p Cuba; m e /taal-afval; —re, ni. bdsmut-poeder (iini
de aardewerk-fabrieken); —arrancho,
rn. ontrudrning v. e. schip (zie zafar);
fam. vechtpartij.
asag/a, f. achter-deel v. e. rijtudg; wat
m e n er op laadt of inlegt; ir en zaga,
achteraan loopen, zich haasten om te

/j
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bereiken; andar a la zaga, id.; quedar(se) en zaga, achter-blijven; fam.
n o queda en zaga, k a n meedoen; —al,
m. jongeling; herder; moiil-ezel-drijver
dde het rijtoiig ment; —ala, f. jongmedsje; jonge herder in; — ale jo, m .
soort onder-rok over de andere; —uån, m, soort voor-hal of vestibule;
—anete, m. verkl. v. h. vor.; —uero,
m .achter-blijver,
zaha/reno, a. wild, niet m a k te krijgen;
ongezélldg, onbeminnelijk.
zaher/idor, -a, m. f. fam. die ervan
hooidt håtelijkheidjes te zeggen; —
imientOt m. fam. hatelijkheidje; —Ir,
v. tr. fam. (d, ie) een steek onder water
geven.
zahin/a, f. Indiaansche gierst of sorgo;
—ar, m. aanplant daarvan.
7;ahon, m. soort wijde broek voor op
jacht enz. (meest pl.); —(hon)dar, v.
tr. door-wroeten, nit-graven; intr. in
de grond zakken (voetenV
zahor/a, f. prov. rumoerige smulpartij;
—i, m. zie,ner| slechts fig. van groot
vernuft.
zaihorra, f. ballast (v. e. schip).
zahurda, i. varkens-kot; fig. karot.
zai/da, f. soort mooie reager en zijn vee«
r e n ; —no, a. geheel zwart of brudnrood,
zonder
vlekje
(paard); fig.
valsch, geveinsd.
zalå, f. gebed met buigingen der Mohammedanen; fam. hacer la zalå, zijn
K
hof maken.
zala/garda, f. hinder-laag; schermutseIdng (v. ruiterij); val op jacht; fam,
fopperijtje; straajt-coimoer: —ma of —meria, f. aanhålerigheid; hacer zalamas, flik-flooien; —mero, -a, m. f. en

zalea
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a. laffe phiimstrijker, flik--flooder; aanhålerig.
zale/a, f. beredde schape- of lams-vacht;
—ar, v. tar. weg-jagen (Ihonden); langs
d e gnrond laten slepen (kleed a. a.);
ook = zacear; —ma, f. fam. eerbiedige groeit auet buigimg; —mar,
Y. tar. zoo groeten.
zallar, v. tr. denten (geschut).
zamacuco, ni. fam. sukkel.
zamanca, f. p a k slaag, ransel. (
zam arr/a, fv pels, g e v o é r d h e r d e r s -buis;
schape-vacht; —ear, v. tr. de pirooi
schudden om die te verscheuren (wolf,
hond); sehudden, sle uren; hevig te
lijf gaan in woorden-wisseling; —ico,
m. herders-borood-tasch
v.
schapevacht; ook berg-poléi; —o, m. pels
v. schape- of lams -vacht; schape -vacht;
schijnbaar vadsig, m a a r „uitgeslapen"
man.
zamb/aigo, m. f. e n a . kleurling v. negerin en indiaan of neger en dndiaansche,
daarvan afstammend; Méx. afstamm. v.
Chinees en Indiaansche; —arco, m.
borst-gareel v. e. muil-ezel vooor voertuig; —'igo of —o, a. met x-beenen,
krom-béenig; soort groote Amerikaansche a a p ; —oa, f. kwee ingeént op
citroen-boom; —omba, f. rommel-pot;
—ombo, m. fam. dotmme dik-zak;
—orondén, m. f. en a, == —orotudo,
m. f. e n a . fam. plomp en groot v.
stuk (man); onbenulliig; —ra, f. Moorsche dans, nog in Spånje "gedanst;
melodie
daarvoor;
feest-gedruisch;
Moorsch vaartudg; ~ u c a r , v. tr. fam.
weg-mof felen; r. —-uco, m. bedrog
bij 't spel door weg te moffelen; —
ullida, f. onder- of in-doimpeldng; =
—ullidura, f;; —ullirse, v. r. zioh onderdompelen.
zamp/ada, f. fam. vol-propping, zwelgerij; —apalo, m. = ' —atortas; —ar,
v. tr. verzwélgen, veel en lang v. iets
eten; weg-mof felen (tussenen an dere
dingen in); r. gauw binnen-glippen,
heimelijk en op-eens doen; stilletjes
ergens in-doen; handig Æoebrengen;
—atortas, m. sehrokker; fam. uilskuiken (die indets schijnt te begrijpen);
= —apalo; —eado, m. bouwwerk v.
hour. en steen aaneen in moerassig
terrein; —ear, v. tr. het terrein met
z a m p é a d o V vast m a k e n ; —oiia, f.
herders-f M t je; (poet.) fluit, flageolett—uro, m. Am. V. kippe -poep; —uzar,
v. tr. onder water stoppen, in- of
onder-dompelen; weg-mof felen; —uzo,
m. in- of onder-dompeling.
zan/ahoria, f. wortel, peen; -—ahoriate,
m. gekonfijte wortelen; ~-ca, f. poot

zanja

(v. e. vogel), vooral v. stelt-loopers;
lange beenen; steun-balk v. e. trapt r e d e ; —cada, f. groote stap; —cadilla,
f. „beentje" (van beentje-fehten); —
cado, a. flaarw (zalm); —cajear, v. intr.
fam» d e straten afloopen, door modder
én vuiligheid loopen; —cajera, f. o p tred (v. e. rijtuig); —eajierito, a. =
—caioso; —cajo, m. hiel-been; fam.
kråtes; lomperd, dom-oor; Am. P .
lang I en mager mensch; int. drommels!; no llegar al zancajo, niet bij
iem. te vergelrjken zijn, ver beneden
hem staan; —cajoso, a. lang-beenig;
met naar budte n ståande voeten; groothielig; sehooder (met sohoeisel a a n
waar de hielen doorkomen); — carron,
m. ontvleesd been (voioral v. h. been);
fam. onwetend onderwijzer; oud leelijk
mager vuil m a n ; —co, m. stelt; poner
en zancos, voort-helpen, vooruit-werk e n (iem.); subirse en zancos, zich
veel laten voorstaan; —cudo, a. langbeenig; m. pl. stek-loopers (vogels).
zang/ala, f. grof-linnen voerdng-stoif; —
amanga, f. handige list; —aganada, f.
onhebbelijkhedd;
—aganear,
v. intr.
land-loopen; — andongo, m. -a, f. of
—andullo, m. «a, f. of —andungo, m .
-a, f. fam. luilak, vuilok, mdspunt;
—'ano, m. hommel, mannetjes-bii; fam.
klap-looper bij zijn familie; Am. P .
die soms niet meedoeit (bij kaartspel);
—arilleja, f. smeer-poes, slons (meisje);
—arrear, v. intr. ruw langs al de snaren
tegelijk stryken (gitaar); —ariana, f.
duizelingen (s chape -ziiekte); ook: droef heid, neer-slåehtigheid, loomheid (door
warmte), slåperigheid; —arullon, m.
fam. = zangén; —olotear, v. tr. en
initir. heen en weer bewegen, steeds
verroeren; wiebelen; —oloteo, ni. d r a k ke biewéging, belachelijke en gewoon»
lijk onwelvoegelijke roerigheid, bewégelijkheid; wiebeling; —otear, v. tr, en
intr. =
—olotear; —oteo, m. —
—oloteo; —olotino, a. die voor kdnd
doorgaat (jongen, meisje); —on, m.
luie
slungel
(jongen);
— uanga,
f. fam. sehijn-ziekte; fam. hacer la
zanguanga, doen alsof men ziek is;
—uango, m,. treuzelaar, sukkel; —uayo,
farn. luie slungel die zieh onnoozel
voordoet.
zan/ja, f. sloot; uitgraving voor de
grond-slagen; begdn, grond-slag (in 't
algemeenT; abrir las zanjas, een begin
maken m. e. werk; Am. fbeek-bedding;
geul; groeve, kuil; —jar, v. tr. een
sloot of uiitgraving maken; (moeilijkheid) uit de weg ruimen, (zaak) afdoen; ontgaan; —queador, -a, m. f.

zapa

524

die wijd-foeens løbpt; flinke looper;
—quear, v. intr. wijd-beens loopen; de
beenen nit zijn lijf loopen; —qrålargo,
a. lang-beenig; rn. lang-been; — quillas, f. pl. beentjes, pootjes;
=
—quitas.
zapa, f. soort sehop of spå; bereid vel,
zooals v. d. zee-hond; nagemaakt „segrijn"; onder-graving, loop-graaf; ca»
minar a ia zapa, door loop-graven
vooruitkomen (troepen); —dor, m. sapeur; —Ho, m. Am. Ch. P. Arg. enzgroote hel-gele kalebas (calabaza de
invierno); —pico, m. landbouw- of
afbraak-gereedsehap met twee armen;
—r, v. intr. van-onder mit -graven, de
grond-slagen v. e. gebopw weg-breken;
—rrada, f. = zaparrazo; —rrastrar,
v. intr. (kleed) laten sleepen enz.| —
rrastroso, a. steeds bemodderd; grof,
ruw afgewerkt; —rrazo, m. val onder
't gaan; smak, bons; fam. onverwacht
ongeluk.
zapat/a, f. dwars anker -hout; leertje
o n d e r ' d e ur; Hel-plank, houtje, laarsje;
—-azo, m. slag m. e. sehoen; getrappel (v. e. paard); bons; —eadb, m.
Spaansche trappel-dans; —ear, v. tr.
mishåndelen; met de schoenen trappen; veel stooten geven zonder éen
tenug te krijgen (schermen); intr. tråppelen, bij dans *t snaren -spel bege leiden door geklap tegen handen en
voeten; —eo, m. mishandeling, schoppen of trappen; —era, f. schoenmakers-vrouw;
sehoen-amaakster;
—
eria, f. sehoen-makerij, -smakers-winkei; schoene-magazijn; buurt m. veel
schoenwihkels; —ero, m. schoen-maker; fam. die geen trekken maakt
(kaarten); —eta, f. slag m. d. hand
tegen de sehoen, b.v. als men opspringt v. vreugde; i. jzapateta! hei!;
—illa, f. stukje le(d)er a. d. haan
v. e. geweer; muåltje; licht kamersichoeisel, slof, zool, gespleten hoef;
onderlaag (onder een sehoor); stukje
le(d)er a. e. floret; —illero, -a, m. f,
pantoffel-handelaar, -maker; —o, rn.
sehoen, schoeisel; zapato botin, bottien; fam. estar como tres en un
zapafo, erg in de klem zitten; fam.
no gana para zapatos, doet niets dan
straat-slijpen; cada uno sabe donde
le aprieta el zapato, iedereen weet
waar hem de sehoen wringt; —udo, $.
met gr. schoenen a a n ; geschoeid, gestut; m. sterke klauwen (dier).
zap/e, i. om kat weg te jagen: irøsjl
a, a.; ook zooveel als: God bewaar
me!; —ear, v. tr. met „zape" wegjagen; fam. op de vlucht drijven, af-

zarria

poeieren; —ote, m. Mex. en W.-L
vruebt =
Ind. sawo manila (brijappel); —uzar, v. tr. in 't water dom»
pelen; knoeien, broddelen, fam.
zaqu/e, m. wijn-zakje; zuip-lap; —ear,
v. tr. overgieten, -schenken; —izami*
m. vliering; armzålig krot.
zar, m. czaar; —a, f. Turksehe tarwe»
—abanda, f. naam v. e. dans 1 A 3/4
maat; melodie daarvoor; iets dat leven
m a a k t ; — (a)gatona, f. vlooie-kruidg
—aguelles, m. pl.
Valenciaansche
boere-broek; —agutear, v. tr. bemoeiziek zijn en domme dingen wållen doen
die m e n niet verstaat; —amagullon.
m. duiker-eend; —amullo, m. Am. =
—agata; —anda, f. wan, soort zeefbrom-tol (Am. V.); —andajas, f. pL
snuisterijen, wissewasjes, kleinigheden;
chacota y zarandajas, fam.
niets
waard (bij 't andere); —andar, v. tr.
wannen; luchtig en snei heen-en-weerbewégen; schiften; =
—andear; ri
heen-ein-weer-wiegelen, (ook) onder 't
gaan; —andeo, rn. wiegelende gangf
—ero, m. = —andador; —andifa, f.
veen-mol; —andillo, m. kleine wan;
kaititig, viug ixienschje; —apatel, mu
memgsel v. verschillende groentenf —
atån, in. kanker a. d. borsten; —aza^
f. pl. vergiftigd deeg; ratten-vergdf.
zarc/ear, v. tr. Uiitboenen (leiddng, buis,
met braam-stnuiken)|^intr. op dezelfde
plaats steeds hee.n-en-weer-gaan; —
eno a. braatm-; —ero, m. en a. das»
hond, o m in de (braam-)struiken te
gaan jagen e n z j —eta, f. k o e t | —
—illitos, m. pl. tril-gras; —illos, m.
pl. oor-ringetjes; hechtranken; —0, a,
iåchit(-blauw). '
zar/évitz, m. czaréwitz; —-ina, f. czaritzas
—ja, f. haspel om zijde af te winden
en te tweernen; —pa, f. klauw; vuil
onder a. japon of mantel; echar la
zarpa, de hand op iets^ of iem. leggen, grijpen; se hizo una zarpa, werd
door-nat
v. d. regen;
•—pada, f.
klauw-slag; —par, v. tr. (zeet.) Jt a n ker lichten; —pazo, m. bons, s m a k ;
slag m. d. klauw.
zarra/catin, m. mit drager, weder-verkooper; —mpla, m. f. fam. onhandige
speler; —mplin, m. fam. ongeveer =
vor.; ook onhåndig werk-man; —mplinada, f. fam.
onhåndighedd; —
pastra, f. = zarpa, tweede beteekenis|
—pastron, m. fam. in lompen gehuld
en vuil; = —pastroso, a.
zarri/a, f. (straat-)vuil, bemoddering onder a. d. kleeren; leertje dat sandaal
met band verbindt; —en to, a. bemodderd, bevuild met straat-vuil.

æarza

s: 5zoquet/e,

zarz/a, f. hraam-sfcrudk; —agån, m. zeer
koaide weste-wind; —al, (m. plek bedekt
met doorn-struiken, bramen; —amora,
f. braam-bes; —aparrilla, f. naam v. e,
geneeskr. wortel uit P e r u ; —aparrillar,
ni. zarzaparilla-veld; —arrosa, f. wilde
roos; —o, m. hor van riet a, a.; —
oso, a. vol doorn- of braam-stmiken;
•—uela, f. komedie-stukje met zang;
—uelista, m . f. zarz.uela-dichter(és),
-komponist (e).
fzas! i. klets! tok! tok!; jzas!|zas! klets,
klets! bons! bons!;, —-candil, m. onvoorzien ongeval; lawaaierdg bemoeiziek man die op zdch neemt wat hij
niet kan doen.
zata(ra), f. vlot in de groote rivieren.
zato, m. stuk of korst brood.
æazoso, a. die de s . als z ( E n g e l s k e
th) uits^reekt, = ceceoso.
zeda, f. zed, naam der letter z.
Zelandia, f. Zeeland.
zigzag, m. = ziszås.
ainc, m. zink, = eine.
zipizape, m. f am. vechtpartij.
izis, zas! i. fam. klits, klets! (degens
/ b.v.)
aocalD, m. (vierkant) voet-stuk.
zoc/lo, m. klomp, houten schoeisel; —
o, m. — zueco; andar de zocos en
colodros, onnoodig heen-en-weer loopen; a. linksch; —obra, f. Indische
plant, tegen-gif; boom uit Z.-Amerika.
Zodlaco, m. Dieren-riern.
zofra, f. breede singel, deel v. h. tuig
v. e. trek-muil-eziel; soort Moorsch
lederen kleedje, tapijtje.
xoilo, m. slecht criticus; benijder, afgunstige,
[kei (dg).
zolocho, mi. f. en a. fam. dom(-oor), sukzollip/ar, v. intr. fam. snikken met hikk e n ; —o, m. fam. snik met hik.
zom/a, f. tweede zeimelmeel; —po, a.
=
zopo.
zon/a, f. zone, aatd-gordel, ook gotrdelroos; —cerla, f. flauwe praait; •—ote,
m. Am. Mex. enz. water-bewaarplaats
meest in gtrot en heel diep onder de
grond, ook cenote; —zø, a. onbevållag,
flauw, onaangenaam; =
soso.
zoo/f ito, m. zoofiet, soort week-dieren
(b.v. koraal); -—logia, f. dier-kunde—logico, a. dier-kundiig; —'logo, m.
dier-kundige.
zopas, m . f. fam. lispelaatr (die z in
pl. v. s uitspreekt).
æop/e, m. Am. giear (ook Mex.), = aura;
—enco, m. en a. fam. puimrnel(achtig);
—ilote, m. =
zope; —isa, a. pek
(om te breeuwem); pijnboom-hars; —
itas, m. f. fam. = zopas; —<o, a. l a m ;
m . onhanddge lomperd.

zumacal

m. stuk (hout), ' houten Klaas
Am. =
zopenco; zoquete de pan,
groot stuk brood; —ero, m. bédelaar
dde om een stuk brood vraagt; — udo,
a, ruw, ongepolijst, slecht afgewerkt.
zor/ame, m . korte mantel; —cico, m.
Baskdsche dans.
zor/ita, a, f.; co lom ba zorita, wilde duif;
—ollo, a. gesnéden ? m a a r onrijp (tarwe,
trigo); — o n g o , m . hoofddoek in Ar.;
breede platte haar-wrong; Andaloezisctie dans.
zorr/a, f. vos (teef), ook vos in 't algemeen; hoer; roes; dormir la zorra,
zijn roes udtslapen; zorra corrjda,
slimme vos, ouwe rot, door de wol
geverfde keorel, wouw; fam. no es la
primera zorra que ha desollado, doet
't niiet voor 't eerst; fam. no hay zorra
con dos rabos, itot iem. die iets dat
niet meer bestaat wil laten erkennen,
schoon men weet dat het er niet meer
ds; tengo zorra, ik voel me zwaar in
*t hoofd; —astron, -ona, m. f. en a.
slimme vos, uiitgeslåpen; —era, f. vosse-hol; rookerdge keuken of kamer;
erge zwaarte in 't hoofd; —erla, f.
vosse-slimheid; fam. list; —ero, a.
(zeet.) slecht ludsterend naar 't roer
(schip); die achter-blijft; voor de vossejacht (hond); —o, m. mannetjes-vos;
slimmerd, die zich onnoozel houdt
uit luihedd; pl. stoffer v. vosse-staarten a. a., ook zorra; —ongldn, m%,
«ona f. * en a. fam. treuzel(åg), sukkel(dg); onwillig; —uno, a. vosse(n).
zorzal, m. meerl (vogel); handige vent.
zoster, m. gel. gordel-roos.
zote, m. dom-kop, zot.
zozobr/a, f. bezorgdheid; onophoudelijk
verdriet; ongelukkige worp met dobbel-steenen; schip-breuk; —ar, v. intr.
in gevaar zijn, gevaar loopen van om
te sla an; (gevaar loopen om te) verongelukken; zich verontrusten, veirdrietig zijn.
zua, f. wåterwiel tier bevloeiing.
zueco, m. houten schoeisel, of schoen
met houten zool, hooge" pantoffel.
zula/car, v. tr. met zulaque in-smeren;
—que, m. soort aard-pek gemaakt
v. kalk, olie, „werk" enz. (voor fonted-nenV
zull/a, f. fam. drek-stoffen; —arse, v.
r. fam. ontlastixig hebben of onwillekeurig winden laten; —enco, a. fam.
steeds onwillekeurig winden laitend
(oude m a n ) ; = —6n, a.
zuma/ca!, m. sumiak-veld; •—car, v. tr.
met sum ak ber edden (le(d)er); —que,
m. sumak(-struik); fam. wijn» —ya,
f. kerk-uil.

zumba
z u m b a , f. vee-beiletje; plagerij ora te
doen lacben; gons-plankje (met een
gat erin en dan gezwaaid); —ar, v.
intr. gonzen; gegons in de ooren n e b ben; fopperijtjes doen otm te laten
lachen; r. de, dem. foppen, grappen
met hem udjthalen; —ido, m. gegons,
gesuis; —on, a .grappig, die noudt
v. mallen; groote vee-bel.
zum/o, m. sap; profijt, nut; f am. zumo
de cepas of de parras, druive-sap,
wijn; —oso, a. sappdg; smakelijk en
voedzaam.
zuncho, m. ijzeren steun-ring of k l a m p ;
= zufio, m. wenkbrauw-fronsing,
=
ceno.
zupia, f. verzuurde of verschaalde wijn;
sop, bocht.
zurc/ido, m. =
— idura; —idor, -a,
m. f. toe-haler, stopper, stopster; koppelaar; —idura, f. toe-haling, stop;
—ir, v. tr. toe-halen, stoppen; lengens
op leiingens stapelen.
zur/do, a. linksch; linker-, v. d. linkerhand; f am. no es zurdo, is niet van
gisteren; —o, a. hout-, wild (duif).
zurr/a, f. pak slaag (a. kind), lichåmelijke kastijddng; lange diskussie over
moedlijk punt; lange bestudeering v. e.
onderwerp; lange berisping; i. nog!
toe maar! (érgernis); —ado, m. f am.
handschoen („geloodde"); —ador, m.
leer-looier; —apas, f. pl. drab, droeisem, bezinksel; f. sdng. onaangenaam,
drenzdg, ziekelijk H n d ; fam. el primer
tapon zurrapas, bij de eerste poging
al mis; —apelo, m . f am.
flink
standje; —apiento, a. =
zurraposo;
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zuzo
—apilla, f. verkl. v. zurrapa; pL
bezmkseltjes;
—aposo, a.
troebel,
dof;
—ar,
v. tr. looien
(e(d)er);
kasftijden; slaan (wasch); te p a k ken nemen in \ najuw
brengen
(met redeneeren); r. elkaar slaan;
elkaar flink te lijf gaan (in diskussie);
zich onwillekeurdg bevuålen (door o n t lasting); —iagar, a. ranselen/ slaan
(m. e. zweep); —iagazo, m. zweepof rotan-slag a. a.; mdslukking; slecht
onthaal, spijt of schaamte daaroverj
—iago, m. zwiepje, zweep, iets waarmee men rans elt; riempje of zweep
voor de tol; —iar, v. intr. fam. gonzen, suizen; praten met schreeuwerige stem of onvolkomen de woorden
uitsprekend; —ibanda, f. kastijddng,
slaag; veehterij; —iburri, m. fam.
schooier; ,,schorrieoioirRe"; rumoerige
bende; —ido, m. soort verdooving door
water-val, geklots van de zee a. a.; v e r ward gedruiisch v. stemmen; gegonsj
= —io; —ir, v. intr. gonzen, suizen
(ooren); —on, m. brood-zak (der herders); zaad-huisje; vlies om de foetus;
baal (goederen); —ona, f. hudchelachtige zédelooze vrouw; intrdgante dde
voortdurend
menschen misléidt; —
uscarse, v. r. zijn ontlasting onwdllekeurig loozen, vooral met georaas; —
usco, m. half-verbrand stuk b r o o d ;
—ullo, m. fam. lang rond stuk, rol.

zutano, -a, m. f. Dinges; zutano o fulano, die of die, Jan, Pieit of Klaas.
izuzo! i. o m hond te roepen of aan te
hitsen; —'n, m. stinkende zwaardlelie (water-plant) of gladiolus.
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amontonarse, nog: „samenhokken."
candileja, ook: nachtlampje, olie-lampje;
me caso! lees: plat: bliksem! wel allemachtig!
diputar, nog: houden voor (por).
bij Zuimisteria, ook: winkel van kachels, fornuizen eriz.
fungible a. in: bienes fungibles (rechtsterm), verbruiksgoederen;
fungir v. (in)tr. Am. Honduras, vervullen (plicht); Mex. vervangen (fi een amt. a. a.)
gorro griego, fez, roode Turksche muts.
Inocehtes: dia de los Santos Inocentes, f op-dag (28 December).
Isidro, naam: patroon van Madrid {feest 15—30 Mei).
masto, lees: mast/o.
Purisima of dia de la Virg'en, Maria Onbevlekte Ontvangenis
(feest 8 December);
signo, ook, stempel onder een stuk (b.v. notarieele akte).
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2 deelen gebonden å f 7 , 7 5
Een prachtig woordenboek.
Allsvensk Samling.
Dat dit hoogst verdienstelijk woordenboek,
zoo zakelijk beknopt en tegelijkertijd zoo
rijk van inhoud, meerdere drukken zal mogen
beleven is mijn stellige overtuiging.
leder Nederlander, die zijn gedachten in het Zweedsch
wenscht uit te drukken, zal in dit woordenboek een zelden
falenden gids vinden.
Het Museum.
Dit woordenboek is een product van vele en nauwkeurige
studie; een bezit van waarde.
Alg. Handelshlad,
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te duiden.
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